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ПРЕДИСЛОВИЕ

Башкирский язык является родным язы
ком для более чем одного миллиона 400 тыс. 
человек, основная часть которых проживает 
в Республике Башкортостан, прилегающих 
к ней областях Российской Федерации и на 
территории стран СНГ. Башкирский литера
турный язык обслуживает сферы образова
ния и культуры, средств массовой информа
ции, государственного управления, законо
творчества, отчасти народного хозяйства, 
транспорта, торговли и др.

В феврале 1999 г. принят закон РБ 
“О языках народов Республики Башкорто
стан”, в котором башкирский и русский 
языки определены в качестве государст
венных. В декабре того же года Кабинетом 
Министров РБ одобрена Государственная 
программа по сохранению, изучению и 
развитию языков народов РБ на 2000 — 
2005 гг. Конституция РБ и Закон о языках 
обеспечивают правовую базу и создают ре
альные условия для функционирования и 
развития башкирского языка и языков 
других народов республики.

Интерес к башкирскому языку возрас
тает из года в год. Расширяется и углубля
ется его изучение через систему образова
ния. Возрастает и число людей, овладева
ющих башкирским языком путём самосто
ятельного изучения, через живое общение 
и уроки по радио и телевидению. В связи 
с этим резко увеличился спрос на лексико
графические издания.

Первый толковый словарь башкирско
го язы ка1, вышедший в свет в 1993 — 94 гг., 
стал событием в культурной жизни Рес
публики Башкортостан, сыграл важную 
роль в развитии лексического состава баш
кирского языка, в разработке семантики 
слов, установлении литературных норм. 
Однако он предназначен для тех, кто уже 
владеет башкирским языком.

Составление двуязычных русско-баш
кирских словарей началось во второй поло
вине XVII в., когда впервые были разрабо
таны списки наиболее употребительных 
слов с переводом их на башкирский язык. 
За два с лишним века было издано более 
двух десятков двуязычных словарей разно
го типа, объёма и назначения2. В 1964 г. 
увидел свет русско-башкирский словарь, 
включающий 46 тыс. слов3 4. С тех пор про
изошли значительные изменения в словар
ном составе и семантике обоих языков: поя
вились новые понятия, изменились нормы 
словоупотребления и т.п. В последние годы 
башкирское языкознание обогатилось новы
ми типами словарей: увидели свет двуязыч
ные учебные словари/ многоязычные (ино

странно-русско-башкирские) лексикографи
ческие пособия5, новые терминологические 
словари по отраслям науки, культуры и на
родного хозяйства6, а также первые частот
ные словари, созданные на основе произве
дений башкирских писателей7.

Настоящий двуязычный словарь сос
тавлен с учётом изменений, произошедших 
в русском и башкирском языках в послед
ние десятилетия. Он содержит более 60 
тыс. слов и фразеологических выражений, 
наиболее активно употребляемых в совре
менном русском литературном языке. Ос
новой русской части словника явился че
тырёхтомный академический словарь рус
ского языка8.

1 Башҡорт теленең һүҙлеге /Р ед . Ә.Ғ. Би
ишев, З.К. Ишмөхәмәтов, З.Ғ. Ураҡсин һ.б.
2 томда. М., 1993—1994.

2 Подробный обзор истории башкирской лек
сикографии см. в предисловии к “Башкирско
русскому словарю” (М., 1996).

3 Русско-башкирский словарь /П од  ред. 
К.З. Ахмерова, Т.М. Гарипова, З.К. Ишмуха
метова и др. М., 1964.

4 Аҙнағолов Р.Ғ. Башҡортса-русса мәктәп 
һүҙлеге. Өфө, 1993; Русско-башкирский учеб
ный словарь /П од  ред. Л.Г. Саяховой и
З.Г. Ураксина. Уфа, 1997; Саяхова Л.Г., Урак
син З.Г., Хасанова Д.Г. Русско-башкирский 
иллюстрированный тематический словарь. 
Уфа, 1999 и др.

5 Зәйнуллина Г.Д. Төрөксә-башҡортса, баш- 
ҡортса-төрөксә һүҙлек. Өфө, 1997; Гарипов Т.М., 
Басырова Ф .А. Четырёхъязычный словарь-мини- 
мум (англо-башкирско-русско-татарский). Уфа, 
1997; Хасанов М.А., Хасанов А.М. Англо-баш- 
кирско-русский словарь. Уфа, 1997; Гарипов Т.М. 
Семиречие Башкортостана: Семиязычный словарь 
(русско-башкирско-татарско-турецко-арабско-пер- 
сидско-венгерский). Уфа, 1998 и др.

6 Башкирско-русский словарь юридических 
терминов /Сост. Р.Г. Азнагулов. Уфа, 1996; 
Словарь музыкальных терминов на русском и 
башкирском языках /Сост. Б.О. Абдулбанеев, 
пер. на баш. яз. Л.К. Аралбаевой. Уфа, 1997; 
Мурзакаев Ф.С. Русско-башкирский словарь 
сельскохозяйственных терминов. 2-е изд., доп. 
Уфа, 2001; Русско-башкирский словарь общест
венно-политических терминов /Сост. Г. К. Ку- 
нафина, Т.Д. Ишкина. Уфа, 2001; Русско-баш
кирский юридический словарь /Сост. Г.З. Ха
санов, Г.К. Кунафина, Т.Д. Ишкина и др. Уфа, 
2003 и др.

7 Сиразетдинов З.Ә. Дауыт Юлтый әҫәрҙәре
нең йышлыҡ һүҙлеге. Өфө, 1995; шул уҡ. Баш
ҡорт теленең йышлыҡ Һүҙлеге (фәнни әҙәбиәт 
буйынса). 1-се т. Өфө, 1997 и др.

8 Словарь русского языка. В 4 т. /П од  ред. 
А.П. Евгеньевой. 2-е изд., испр. и доп. М., 
1981-1984.
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Русско-башкирский словарь подготов
лен сотрудниками отдела языка Института 
истории, языка и литературы Уфимского 
научного центра Российской академии на
ук: И.М . Агишевым (буква А), Л .Р . Бик- 
баевой (О: от о до ожбг), А.Ф . Гиндулли
ной (М , Н), Г.Д. Зайнуллиной (Б , Е, С: от 
с до сопрйно), З.К . Ишмухаметовым (Г, 
П: от па до потолстёть), С.Ф. Миржано- 
вой (Д, С: от стать до стремиться),
Ш.В. Нафиковым (Л, Т, П : от потолстеть  
до прожить, С: от стремиться до сущест-

вб, X, Ю, Я), З.А. Сиразетдиновым (К), 
Н .Ф . Суфьяновой (И , Р, С: от сопрйно до 
списать и от существб до сям), З.Г. У рак 
синым (3 , П: от прожить до пятью, С: от 
списать до стать), З.Г. Уразбаевой (В, О: 
от ожбг до ояловеть, Ф, Ц, Ч, Ш, ГЦ), 
Р.Н . Хадыевой (Э), У.М . Яруллиной (Ж ). 
Научное руководство подготовкой слова
ря осуществлено академиком АН РБ
З.Г. Ураксиным. Часть работы по техни
ческой подготовке словаря проведена 
И.Ш . Кубагушевой.

Авторский коллектив будет благодарен за предложения и замечания по улучшению 
словаря. Просим обращаться по адресу:

450054, г. Уфа, проспект Октября, 71,
Институт истории, языка и литературы УНЦ РАН.

СТРУКТУРА СЛОВАРНЫХ СТАТЕН

Заглавные слова

1. Заглавные слова, открывающие словар
ную статью, располагаются в алфавитном по
рядке.

2. Слова, не различающиеся по значению и 
употреблению, но являющиеся фонетически
ми или морфологическими вариантами, при
водятся в одной словарной статье, например:

Б Е ЗЛ Й С Т Ы Й  и Б Е ЗЛ Й С Т Н Ы Й , -ая, 
-ое...

С М О Р О Д И Н Н Ы Й  и С М О Р бД И Н О  
ВЫ Й , -ая, -ое...

Если варианты отличаются друг от друга 
частотой употребления и оттенками значе
ния, перевод даётся при наиболее употреби
тельном; менее употребительный вариант 
располагается на своём месте по алфавиту с 
отсылкой к первому, например:

КАРАСЁВЫ Й, -ая, -ое табан балык ...ы...
КАРАСЙ Н Ы Й , -ая, -ое см. карасёвый
3. Русские слова, кроме содержащих букву 

“ё”, односложных и данных курсивом, ука
зываются с ударением. Знаменательные сло
ва могут даваться без ударения, если оно пе
реходит на находящиеся при них служебные 
слова, например:

за руку, на пол, под ноги
Варианты ударения даются в одной словар

ной статье (на первом месте наиболее употре
бительный) и при необходимости сопровож
даются пометами, например:

Ж М Ы Х Й  и Ж М ЬІХИ
Н А ЗЛ О  и разг. Н А ЗЛ О ...

Слова, данные курсивом, указываются с 
ударением только в тех случаях, когда оно 
выполняет смыслоразличительную функцию.

4. Омонимы даются отдельными словарны
ми статьями и обозначаются римскими циф
рами, например:

КОСА I Ж ТОЛОМ...
КОСА II ж салғы...
КОСА III ж 1. ҡомайыл...
5. Наиболее употребительные сложносо

кращённые слова и аббревиатуры даются на 
своём алфавитном месте, в скобках обычно 
указываются их полные формы на русском и 
башкирском языках, например:

В У З м  (высшее учебное заведение) вуз 
(югары уҡ ы у йорто)

П РО Ф С О Ю З м  (профессиональный союз) 
профсоюз (профессиональ союз)

6. Если заглавное слово употребляется 
главным образом в составе фразеологическо
го оборота, то после этого слова через двое
точие даётся само выражение, которое и пе
реводится, например:

БАКЛУШ И: бить баклуши разг. ...
ЗГИ: (ни) зги не видно...

Грамматическая и стилистическая 
характеристика заглавных слов

7. Имена существительные, как правило, да
ются в форме именительного падежа единст
венного числа с указанием родовой принадлеж
ности. При существительных общего рода даёт
ся грамматическая помета м и ж, например:
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С И РО ТА  м п ж...
При несклоняемых существительных ста

вится помета нескл., например:
П А Л Ь Т б с нескл. ...
Существительные с собирательным значе

нием снабжаются пометой собир., например:
ПО СУДА ж 1. собир. һауыт-һаба...
Если существительное употребляется толь

ко во множественном числе, при нём ставит
ся помета только мн., например:

Н О Ж Н И Ц Ы  только мн. ...
При употреблении существительного пре

имущественно во множественном числе за
главное слово даётся в форме множественно
го числа, а форма единственного числа ука
зывается в скобках, например:

Т ^ Ф Л И  мн. (ед. туфля ж )...
Если существительное в одном из своих 

значений употребляется только или чаще во 
множественном числе, к этому значению да
ются пометы мн. или обычно мн., например:

КАМЫШ  м  1. камыш... 2. обычно мн. ка
мыши (заросли) ҡамышлыҡ

Если отдельные значения существительно
го имеют разные формы множественного чис
ла, они указываются при каждом значении, 
например:

ЛИСТ м  1. (мн. листья) япраҡ... 2. (мн. 
листы) ҡағыҙ... 3. (мн. листы) бит, табак...

8. Уменьшительные формы имён существи
тельных приводятся в словаре со ссылкой на 
производящее слово, кроме случаев, когда 
эти формы приобретают самостоятельное зна
чение и имеют другой перевод, например:

О С Т Р О В бК  м; уменьш. от остров...
Р ^ Ч К А  ж 1. уменьш.-ласк, от рука 1;

2 . тотҡа, һап...
9. Названия народов и народностей даются 

в форме множественного числа, формы един
ственного числа указываются полужирным 
шрифтом за знаком /У, например:

АЛБАНЦЫ  мн. албандар, албан халҡы /У 
ед. албанец м  албан ир-аты; албанка ж албан 
ҡатын-ҡыҙы

10. Отглагольные существительные в боль
шинстве случаев даются со ссылкой на ста
тью о производящем глаголе или на отдель
ные его значения, например:

УК А ЗА Н И Е с 1. см. указать...
М ОЧЁНИЕ с 1. см. мочить 2, 3...
11. Имена прилагательные даются в форме 

именительного падежа единственного числа 
мужского рода с указанием окончаний форм 
женского и среднего рода, например:

ЗЕ Л ЁН Ы Й , -ая, -ое...
Субстантивированные прилагательные да

ются отдельным значением с пометой в знач. 
сущ., например:

БО ЛЬН О Й , -ая, -ое... 2. в знач. сущ. 
больной м  и больная ж ауырыу, сырхау, 
сирле (кеше)...

12. При переводе относительных прилага
тельных может использоваться форма 3-го 
лица притяжательности башкирского языка, 
например:

АЛЮ М Й Н И ЕВЫ Й , -ая, -ое 1. алюминий 
...ы; алюминиевая промышленность алюми
ний сәнәғәте 2. (содержащий алю миний) 
алюминлы...

КАДЁТСКИЙ I, -ая, -ое уст . кадет ...ы; 
кадетский мундир кадет мундиры...

13. Степени сравнения прилагательных 
и наречий даются отдельными статьями, 
если имеют самостоятельное значение, на
пример:

БОЛЬШ Е 1. сравн. cm. от большой и ве
ликий 1, 2 ҙурыраҡ, дәүерәк... 2. сравн. cm. 
от много күберәк, артығыраҡ...

14. Глаголы приводятся в неопределённой 
форме. Разработка значений и перевод глаго
ла даются, как правило, при форме совершен
ного вида; при форме несовершенного вида 
даётся отсылка к парному глаголу совершен
ного вида. Словарная статья с переводом гла
гола несовершенного вида даётся в случае, 
если глагол не имеет соотносительного глаго
ла совершенного вида, например:

ВЫ ХО ДИ ТЬ несов. 1. см. выйти...
ЗА Б бТ И Т Ь С Я  несов. о ком-чём  1. (про

являт ь забот у) хәстәрлек күреү...
При личных и возвратных глаголах указы

вается управление путём постановки падеж
ных вопросов, например:

ВЫ ТАЩ ИТЬ сов. 1. кого-что һөйрәп 
сығарыу...

КОПАТЬСЯ несов. 1. в чём  ҡаҙыныу...
15. Глаголы страдательного залога даются 

с отсылкой к глаголу действительного за
лога при помощи пометы страд, от, на
пример:

Н А В А Л И В А Т Ь С Я  несов. страд, от 
навяливать

16. Если глагол на “-ся” имеет несколько 
значений, то страдательный залог указывает
ся под отдельной цифрой в качестве одного 
из значений, например:

ВЫ КЛЮ ЧАТЬСЯ несов. 1. см. выклю
читься 2. страд, от выключать
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17. Безличные глаголы даются с пометой 
безл. или обычно безл. При помощи этих 
помет указывается и возможность употребле
ния личного глагола в безличной форме, на
пример:

М О Р бЗ И Т Ь  несов. 1. что туңдырыу 
( һаҡлау маҡсаты менән)... 4. безл. һыуы
тыу, һалҡынайтыу...

ДУ ТЬ несов. 1. өрөү, иҫеү... здесь  дует
безл. бында ел өрә...

18. Причастные формы выделяются в от
дельное значение с указанием грамматичес
кой пометы прич ., омонимичные прилага
тельные даются в этой же статье с пометой 
пр и л ., например:

ЗАВЕРШ АЮ Щ И Й , -ая, -ее 1. прич. от 
завершать 2. прил. һуңғы, ахырғы; завер
шающий этап һуңғы этап

19. Употребление причастия в значении 
существительного показывается отдельным 
значением с соответствующими пометами, на
пример:

О С У Ж ДЁН Н Ы Й , -ая, -ое 1. прич. от 
осудить 2. в знач. сущ. осуждённый м  и 
осуж дённая  ж хөкөм ителеүсе, хөкөм 
ителгән (кеше)

20. В качестве заглавных слов приводятся 
числительные: а) количественные: от 1 до 20, 
круглые десятки и сотни, тысяча, миллион, 
миллиард и т.д.; б) порядковые: от 1 до 20, 
от десятков и сотен, тысячный, миллионный, 
миллиардный и т.д.; в) собирательные: двое, 
трое, оба и т.д.

Имена числительные приводятся с пометой 
числ. без указания разряда (кроме собира
тельных), например:

ПЯТЬ числ. биш...
ПЯТЕРО числ. собир. бишәү, биш...
ПЙТЫ Й, -ая, -ое 1. числ. бишенсе...
21. Местоимения приводятся с пометой 

мест, без указания разряда. При личных ме
стоимениях в скобках указываются формы 
косвенных падежей, например:

Я (меня, мне, меня, мной и мною, обо мне) 
мест. ...

Местоимения, изменяющиеся по родам 
(кроме оканчивающихся на “-ый”, “-ий”,
например, который), даются в именительном 
падеже всех трёх родов и во множественном 
числе на своём алфавитном месте со ссылкой 
на местоимение мужского рода, при котором 
имеется перевод, например:

МОЕ с мест. см. мой
М ОИ мн. мест. см. мой

М ОЙ м  (моя ж, моё с) мест. 1. минең...
МОЙ ж мест. см. мой
22. Наречия даются с грамматической поме

той нареч. Употребление наречий в функции 
других частей речи показывается отдельным 
значением с соответствующими пометами, на
пример:

ЗА В Т РА  1. нареч. иртәгә... 2. в знач. сущ. 
завтра с нескл. иртәгә...

23. При союзах и частицах даются пометы, 
указывающие на часть речи и особенности 
употребления, например:

Д А Н  союз 1. соед. (для соединения одно
родных членов предложения и предложений; 
соответствует союзу “и ”) һәм, да/дэ...

24. Предлоги даются с указанием части ре
чи, падежного управления и пояснением зна
чения, например:

Б Е З И Б Е ЗО  предлог с род. п. 1. (при ук а 
зании на недостаток, отсутствие кого-че- 
го-л.) -һыҙ/-һеҙ... 2. (в отсутствие кого-л.) 
-дан/-дэн башка...

Варианты предлогов даются на своём алфа
витном месте с отсылкой на основной вари
ант, например:

БЕ ЗО  предлог см. без
25. При наличии нескольких фономорфо

логических вариантов переводов лексических 
значений союзов, частиц, предлогов (-га/-гэ, 
-ҡа/-ҡә, -да/-дә, -ҙа/-ҙә, -ла/-лэ и др.) даёт
ся только один из вариантов (сингармониче
ская параллель), например: -га/-гэ, -дан/ 
-дэн, -да/-дэ.

26. Междометия даются самостоятельными 
словарными статьями, например:

А III межд. а) выражает припоминание, 
догадку, удивление  ә, ә-ә-ә...

ХЛ О П  межд. в знач. сказ.; разг. ...
27. Варианты приставок даются на своём 

алфавитном месте с отсылкой на основной 
вариант, например:

В З ... (в зо ..., в зъ ..., в с ...)  приставка... 
взлететь юғарыға карай осоу... взорвать 
шартлатыу...

В З О ... приставка см. в з ...
В З Ъ ... приставка см. в з ...
В С ... приставка см. в з ...
28. Стилистические пометы, указывающие 

на сферу функционирования слов, ставятся 
после определения грамматических значений 
и отделяются от грамматических помет точ
кой с запятой, например:

ВАЖ Н ИЧАТЬ несов.\ разг. эреләнеү...
ДЁКА  ж; муз. дека...
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м ы с  м\ геогр. морон...
Ш АБРИТЬ несов. что; тех. шабер менән 

эшкәртеү...

Определение значений слова и перевод

29. Перевод осуществляется, как прави
ло, подбором башкирских эквивалентов. 
При невозможности приведения эквива
лента перевод производится описательным 
путём.

30. Разные значения многозначного слова 
внутри словарной статьи выделяются полу
жирными арабскими цифрами с точкой. По
сле цифры могут быть даны краткие поясне
ния на русском языке (в скобках курсивом), 
после перевода — на башкирском языке, на
пример:

КОЛЕЙ ж 1. тәгәрмәс эҙе... 2. ж.-д. юл, 
тимер юл...

И ЗВ О РО Т Л И В Ы Й , -ая, -ое 1. (увёрт ли
вы й ) йылғыр, өлгөр... 2. (находчивы й, лов
к и й ) тапҡыр, зирәк...

КАРП  м  һаҙан... (балы ҡ)
Если возможен перевод разных значений 

русского слова одним башкирским словом 
(или синонимами), то перевод может осуще
ствляться двумя способами:

а) перед переводом ставятся пометы 
в рази. знач. или прям., перен. (если слово 
употребляется в прямом и переносном значе
ниях), например:

ЗВ Е ЗД А  ж; в разн. знач. йондоҙ; П о
лярная звезда Тимерғаҙыҡ йондоҙо... пяти
конечная звезда биш ҡырлы йондоҙ...

М бР Е  с; прям., перен. диңгеҙ...
б) после перевода даётся толкование на 

башкирском языке (в скобках курсивом). 
Этот способ применяется по отношению к за
имствованным словам и многозначным тер
минам, например:

ГРАДУС м  градус (1 . тцңәрәктең 360- 
тан бер өлөшөнә тигеҙ мөйөш йәки дуга 
цлсәц берәмеге 2. температураны цлсәц 
берәмеге 3. спирттың процентын кцр- 
һәткән берәмек)...

31. Синонимы в башкирской части сло
варной статьи отделяются запятыми, на
пример:

Ж АЛЁТЬ несов. 1. кого-что аяу, йәлләү, 
ҡыҙғаныу... 2. о ком-чём  и с союзом “что” 
(сожалеть) үкенеү, ҡайғырыу...

Синонимичные слова в переводах, пред
ставляющих собой словосочетания, указыва
ются в круглых скобках, например:

Д В А Ж Д Ы  нареч. 1. ике рәт (мәртәбә, 
тапҡыр, кат); сказать дважды ике мәртәбә 
әйтеү...

ДЫ Ш АТЬ несов. 1. тын (һулыш) алыу...

Подача фразеологических единиц

32. Все фразеологические единицы даются 
после знака ♦. Фразеологические единицы 
приводятся в словарных статьях на все слова 
(кроме служебных), но перевод фразеологиз
мов обычно даётся под тем словом, которое в 
данном выражении является наиболее значи
мым. Во всех других статьях даётся отсылка 
к словарной статье, где фразеологизм переве
дён, например:

К РО В Ь  ж 1. ҡан... ♦  ...кровь с молоком  
сиртһәң, ҡаны сығыр...

МОЛОКС5 с һөт... ♦ ...кровь с молоком  
см. кровь

33. При передаче значений фразеологичес
ких единиц на башкирский язык применяют
ся различные способы перевода: подбор соот
ветствия, раскрытие значения описательным 
путём, дословный перевод и др.

ДОЛГ м  1. бурые... ♦ ...долг платежом  
красен байрам ашы ҡара-ҡаршы...

Значения многозначных фразеологических 
единиц обозначены светлыми арабскими ци
фрами со скобкой, например:

ПЯТА ж... по пятам (ходить, гнаться и 
т.п .) кого: 1) бер аҙым (ҡалмау); 2) эҙенә, 
үксәһенә (баҫып барыу)

Факультативные компоненты фразеологиз
мов и в русской, и в башкирской частях сло
варных статей помещаются в скобках, напри
мер:

БАБУШ КА ж... ♦  бабушка (ещ ё) надвое 
сказала булыр-булмаҫы билдәһеҙ, икеле-ми
келе, боҙға яҙған

Иллюстративный материал

34. После перевода через точку с запятой 
даются словосочетания на русском языке, ил
люстрирующие особенности функционирова
ния заглавного слова, с переводом на баш
кирский язык:

г б л о с  м  1. в разн. знач. тауыш; высокий 
гблос нәҙек тауыш; низкий гблос ҡалын тау
ыш... повысить гблос тауыш күтәреү...

35. Ввиду ограниченного объёма словаря 
некоторые категории слов и их значения не 
иллюстрируются (термины, названия прибо
ров, инструментов, устройств, некоторые ка
тегории производных слов и т.п.).
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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Русские

ав. — авиация
анат. — анатомия
антроп. — антропология
археол. — археология
архит. — архитектура
астр. — астрономия
без доп. — без дополнения
безл. — безличное
биол. — биология
биохим. — биохимия
бот. — ботаника
бран. — бранное
иуд. — будущее время
бухг. — бухгалтерский термин
в. (ев.) — век (века) 
вводи, сл. — вводное слово 
вет. — ветеринария
в знач. — в значении 
вин. — винительный (падеж) 
воен. — военный термин 
возвр. — возвратный 
вопр. — вопросительный 
вр. — время
в разн. знач. — в разных значениях 
в сочет. — в сочетании 
высок. — высокое
г. (гг.) — год (годы), город (города) 
геогр. — география
геод. — геодезия
геол. — геология
геом. — геометрия 
гидр. — гидрология 
гидротех. — гидротехника 
гл. — глагол
горн. — горное дело
грам. — грамматика
груб. — грубое
дат. — дательный (падеж)
деепр. — деепричастие
дел. — деловой
дет. — детское
дип. — дипломатия
доп. — дополнение
др. — другой
ед. — единственное (число)
ж — женский род
ж.-д. — железнодорожный термин
жив. — живопись
звукоподр. — звукоподражательное
знач. — значение
зоол. — зоология
изъяснит. — изъяснительный
им. — именительный (падеж)
ирон. — ироническое
иск. — искусство
ист. — история
канц. — канцелярское
карт. — термин карточной игры
кино. — кинематография
книжн. — книжное
кратк. ф. — краткая форма
кул. — кулинария
л. — лицо
-л. — -либо
ласк. — ласкательное
лес. — лесоводство
лингв. — лингвистика

лит. — литература, литературоведение 
личн. — личный 
лог. — логика 
м — мужской род 
мат. — математика 
мед. — медицина 
межд. — междометие 
мест. — местоимение 
метеор. — метеорология 
мех. — механика 
мин. — минералогия 
миф. — мифология 
мн. — множественное (число) 
мор. — морской термин 
муз. — музыка 
-н. — -нибудь 
накл. — наклонение 
напр. — например 
нареч. — наречие 
наст. — настоящее время 
неодобр. — неодобрительное 
неопр. — неопределённый, неопределённая 

форма глагола 
нескл. — несклоняемое 
несов. — несовершенный вид 
обл. — областное 
огранич. — ограничительный 
опред. — определительный 
опт. — оптика 
относит. — относительный 
отриц. — отрицательный 
офиц. — официальное 
охот. — охотничий термин
п. — падеж
палеонт. — палеонтология
перен. — переносное значение
перечисл. — перечислительный
побудит. — побудительный
повел. — повелительное наклонение
полигр. — полиграфия
полит. — политический термин
полн. ф. — полная форма
порти. — портняжный термин
поэт. — поэтическое
поясн. — пояснительный
превосх. cm. — превосходная степень
предл. — предложный (падеж)
презр. — презрительное
пренебр. — пренебрежительное
прил. — прилагательное
присоед. — присоединительный
прич. — причастие
прост. — просторечное
противит. — противительный
прош. — прошедшее время
прям. — прямое значение
псих. — психология
пчел. — пчеловодство
р. — род
радио. — радиотехника
разг. — разговорное
разд. — разделительный 
разн. — разный
рел. — религия
род. — родительный (падеж)
рыб. — рыболовство, рыбоводство
с — средний род
сад. — садоводство
сказ. — сказуемое
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скл. — склонение
см. — смотри
собир. — собирательное
сов. — совершенный вид
соед. — соединительный
сопоставит. — сопоставительный
сосл. — сослагательное наклонение
сонет. — сочетание
спец. — специальный термин
спорт. — спортивное
сравн. cm. — сравнительная степень
страд. — страдательный залог
сущ. — существительное
т.д. — так далее
т.п. — тому подобное
с.-х. — сельское хозяйство
твор. — творительный (падеж)
театр. — театральный термин
текст. — текстильный
тех. — техника
типогр. — типографский термин 
топ. — топография 
торг. — торговля 
трад. — традиционный 
указ. — указательный 
уменьш. — уменьшительное 
уничиж. — уничижительное 
у сил. — усилительный 
у слови. — условный 
уст. — устарелое 
уступ. — уступительный 
утверд. — утвердительный 
ф. — форма
фарм. — фармакология, фармация
физ. — физика
физиол. — физиология
филолог. — филология
филос. — философия
фин. — финансовый термин
фольк. — фольклор
фото. — фотография
хим. — химия
хир. — хирургия
церк. — церковное
ч. — число
числ. — имя числительное 
шахм. — шахматный термин 
шутл. — шутливое
зк. — экономика
зл. — электротехника 
эти. — этнография
юр. — юридический термин

Башкирские

ав. — авиация 
анат. — анатомия 
антроп. — антропология 
археол. — археология 
архит. — архитектура 
астр. — астрономия
а. -х. — ауыл хужалығы 
биол. — биология 
биохим. — биохимия 
бот. — ботаника
б. (бб .) — быуат (быуаттар) 
геогр. — география
геод. — геодезия
геол. — геология
геом. — геометрия 
гидр. — гидрология

гидротех. — гидротехника 
грам. — грамматика 
дин. — дин
дицг. — диңгеҙ термины 
зоол. — зоология 
ижт. — ижтимағи термин 
иҡт. — иҡтисад 
иҫк. — иҫкергән һүҙ 
й. (йй .) — йыл (йылдар) 
кино. — кинематография 
кит. — китап һүҙе 
кул. — кулинария 
кцсм. — күсмә мәғәнә 
лингв. — лингвистика 
лог. — логика 
мат. — математика 
махс. — махсус термин 
мед. — медицина 
межд. — междометие 
мест. — местоимение 
метеор. — метеорология 
мех. — механика 
мин. — минералогия 
миф. — мифология 
муз. — музыка 
мәҫ. — мәҫәлән 
нәшр. — нәшриәт термины 
опт. — оптика 
палеонт. — палеонтология 
полигр. — полиграфия 
псих. — психология 
радио. — радиотехника 
рәсм. — рәсми 
сәйдс. — сәйәси термин 
сәш. — сәнғәт 
тар. — тарих 
тау. — тау сәнәғәте 
театр. — театр термины 
текст. — текстиль 
тех. — техника
типогр. — типография термины
топ. — топография
т. юл. — тимер юл термины
төрк. — төрки һүҙ
т.һ. — тупаҫ һүҙ
у март. — умартасылыҡ
фарм. — фармакология, фармация
физ. — физика
физиол. — физиология
филолог. — филология
фольк. — фольклор
фото. — фотография
фәлс., филос. — фәлсәфә, философия
хим. — химия
хир. — хирургия
хәрб. — хәрби термин
һ.б. — һәм башҡалар
һөйл. — һөйләшеү стиле
һунар. — һунарсылыҡ
шахм. — шахмат термины
әҙ. — әҙәбиәт, әҙәбиәт ғилеме
этн. — этнография
юг-ар. — юғары стиль
юр. — юридик термин
ярҙ. — ярҙамлыҡ функцияһы
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РУССКИЙ АЛФАВИТ 
УРЫҪ АЛФАВИТЫ

Аа Её Лл Сс Чч Ээ
Бб Жж Мм Тт Шш Юю
Вв Зз Нн Уу Щщ Яя
Гг Ии Оо Фф Ъъ
Дд Йй Пп Хх Ыы
Ее Кк Рр Цц Ьь

БАШКИРСКИЙ АЛФАВИТ 
БАШҠОРТ АЛФАВИТЫ

Аа Ее Ҡк Пп Фф Ъъ
Бб Ёё Лл Рр Хх Ыы
Вв Жж Мм Сс һһ Ьь
Гг Зз Нн Ҫҫ Цц Ээ
Ғғ Ии Ңң Тт Чч Әә
Дд Йй Оо Уу Шш Юю
Ҙҙ Кк Өө Үү Щщ Яя



А

А
А I союз 1. протиэит. а) употребляется для 

соединения противопоставляемых предложений 
или членов предложения ә, киреһенсә; я вер
нулся домой, а он остался мин өйгә ҡайттым, ә 
ул ҡалды; я зайду к вам не сегодня, а завтра 
мин һеҙгә бөгөн түгел, ә иртәгә инеп сығырмын;
б) служит противопоставлению однородных 
членов предложения или предложений так, что 
один из них исключается другим ә, ләкин, әммә- 
ләкин, -ға/-гә ҡарамаҫтан (ҡарамай, ҡарамайын
са); до начала сеанса осталось пять минут, а лю
дей в зал не пускают сеанс башланырға биш ми
нут ҡалған, ләкин халыҡты залға индермәйҙәр;
в) в сочетаниях “а между тем", “а в то же вре
мя" , “а вот", “а ведь" ә шулай ҙа, ә шул уҡ 
ваҡытта, ә бына, ә бит; он учится в вузе, а вот 
ты не сумел ул юғары уҡыу йортонда уҡый, ә 
бына һин булдыра алманың; он человек простой, 
а ведь имеет вес в обществе ул ябай кеше, ә шу 
лай ҙа йәмғиәттә абруйы бар

2. протиэит.-уступ.', указывает на уступи
тельный характер противопоставления пред
ложений или их членов (ә) шулай булһа ла, (ә) 
шулай ҙа, тик, барыбер, да/дә; можете остаться 
при своём мнении, а всё-таки я прав үҙ фекере 
геҙҙә ҡалығыҙ, ә мин барыбер хаҡлымын

3. сопоставит, а) соединяя предложения, 
служит сопоставлению их главных или второ
степенных членов ә, шул ваҡытта, шул саҡта,
ғ а /  ғә килгәндә; отец ушёл, а сын продолжал 

стоять атаһы китеп барҙы, ә улы тора бирҙе; 
б) служит сопоставлению одновременных собы
тий и действий ә, шул (ике) арала; отец развёл 
костёр, а дети пошлй за ягодами аталары ут 
яғып ебәрҙе, ә балалар еләккә китте

4. присоед. а) употребляется для присоеди
нения предложений или членов предложений при 
последовательном изложении, описании ряда 
предметов или явлений э; вдоль плетня в одйн 
ряд посажена смородина, а далее растёт какое 
то дерево ситән буйлап бер рәт ҡарағат ултыр
тылған, ә унан ары ниндәйҙер ағас үҫеп ултыра; 
б) присоединяет предложения и члены предло
жения, связанные друг с другом временной пос
ледовательностью (обычно с наречиями времени 
или словами, обозначающими время) э; сначала 
мы посетйли выставку, а затем музей башта 
күргәҙмәлә, ә һуңынан музейҙа булдыҡ; в) в соче
тании со словами “значит", “потому", “следо
вательно”, “стало быть" и т.п. присоединяет 
предложения или члены предложения, в которых 
содержится вывод, заключение из сказанного 
ранее шуға күрә, Тимәк, шунлыҡтан; его пока ни

кто толком не знает, а потому о нём ничего не го 
ворят уны әлегә бер кем йүнләп белмәй, шуға 
күрә уның тураһында бер нәмә әйтмәйҙәр ҙә; г) е 
сочетании с местоимением “всё" присоединяет 
предложения или члены предложения, указываю
щие на причину высказанного ранее ә барыһы 
(бөтәһе, һәммәһе); откололся я от свойх друзей, 
а всё из-за тебя дуҫтарымдан айырылдым мин, ә 
барыһы һинең арҡала; д) в речи одного лица или 
в диалоге ә; как хороша жизнь, а ты отчего так 
печальна? тормош ниндәй матур, ә һин ниңә улай 
ҡайғылыһың?; е) в сочетании со словами “кста
ти" , “впрочем" и т.п. употребляется для пере
дачи внезапности изменения мысли әйткәндәй, ә 
шулай ҙа; он ещё не приехал. А кстати, ты не за
был прихватйть с собой документы? ул әле ҡай 
тып етмәне. Әйткәндәй, һин үҙең менән документ
тарыңды алырға онотманыңмы?

5. присоед.-усил. а) употребляется в начале 
вопросительных и восклицательных предложе
ний для усиления выразительности (часто в со
четании с местоимениями и наречиями “как”, 
“какой", “сколько”) э; а сколько я терпел — уму 
непостижймо! ә мин күпме түҙҙем — аҡылға һый
маҫлыҡ!; а как ты туда попал? ә һин нисек унда 
барып эләктең?; б) ө начале ответов на вопросы 
придаёт большую выразительность ответу, 
выделяя то или иное слово ә, (йә) булмаһа, 
юғиһә, юҡһа; как ты сказал? — а никак! нимә ти
нең? — ә бер нисек тә!; а не то сходйл бы в ма 
газйн булмаһа, магазинға барыр инең; спешй, а 
то опоздаешь ашығыңҡыра, юҡһа һуңларһың; 
сходите туда сами, а то пошлйте кого-нибудь ун 
да һеҙ үҙегеҙ барығыҙ, йә булмаһа берәйһен 
ебәрегеҙ; в) в соединении с вопросительными ме
стоимениями или местоимёнными наречиями 
“конечно", “безусловно так" әлбиттә, фәҡәт шу
лай; и пришёл?! — А то как же! килгәнме?! — 
Әлбиттә! ♦ а (не) то юғиһә, бүтәнсә булһа; идй 
своей дорогой, а не то получишь от меня юлыңда 
бул, юғиһә кәрәгеңде алырһың

А II частица 1. әопр. а) как отклик на обра
щение или при переспрашивании нерасслышан
ного ә; а? Ничего ведь не слышу, говорй отчёт
ливей ә? Бер нәмә лә ишетмәйем бит, асығыраҡ 
һөйлә; б) после предложений, требующих отве
та, подтверждения и т.п., выражает побужде
ние к ответу или к действию ә, эйеме; что ты 
натворйл, а? нимә эшләнең һин, ә?; в) е вопро
сах и восклицаниях выражает сильное удивле
ние, восхищение или возмущение э; вот парень, 
а! егете лә егете бит, ә!; кого осрамйли ведь, а?! 
кемде хур иттеләр бит, ә?!
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А
2. побудит/, употребляется при повторном 

обращении к кому-л. для привлечения внима
ния э; смотри ка, что он делает, а? ҡара эле, 
нимә эшләй ул, Ә?

А III межд. а) выражает припоминание, до
гадку, удивление ә, ә-ә; а-а, это ты? ә-ә, был 
һинме ни?; а, вот как! ә, бына нисек!; б) выра
жает узнавание (при встрече с кем-л.) ә, ә-ә, 
әһә; а, вот куда вы спрятались! әһә, бына ҡайҙа 
йәшенгәнһегеҙ икән!; в) выражает удовольст
вие, радость (при виде кого-чего-л.) э, уй; а, 
мамочка! Как я рад тебя вйдеть! уй, әсәкәйем! 
һине күреүемә шундай шатмын!; г) выражает 
досаду, негодование, угрозу, злорадство ә, әһә; 
а, вы ещё сопротивляетесь! әһә, һеҙ ҡаршыла 
шаһығыҙмы әле!; д) выражает решимость эй; 
а! Была не была эй! Булды ни ҙә, булманы ни;
е) выражает ужас, отчаяние, боль и т.п. уй; 
а а а, не трогайте меня, ради бога! уй, алла 
хаҡы өсөн, миңә теймәгеҙ!

АБАЖУР м абажур, шәм ҡалпағы; лампа с 
абажуром абажурлы шәм; стеклянный абажур 
быяла абажур

АБАЗЙНСКИЙ, -ая, -ое абазин ...ы; аба 
зйнский народ абазин халҡы; абазйнская куль
тура абазин мәҙәниәте; абазйнский язык абазин 
теле

АБАЗИНЫ мн. абазиндар, абазин халҡы / /  
ед. абазйн и абазйнец м абазин ир-аты; аба 
зйнка ж абазин ҡатын-ҡыҙы

АББАТ м аббат (1. католиктарҙа ирҙәр мо
настырының башлыгы 2. Францияла католик
тар руханийы)

АББАТИСА ж аббатиса (католиктарҙа ҡа
тын-ҡыҙҙар монастырының башлыгы)

АББАТСТВО с аббатлыҡ (биләмәләре менән 
католиктар монастыры)

АББРЕВИАТУРА ж аббревиатура, ҡыҫҡарт
ма (1. төрлө юл менән ҡыҫҡартып яһалган 
ҡушма һцҙ, мәҫ., Б Д У  — Башҡорт дәцләт 
университеты 2 . яҙыуҙа шартлы рәцештә 
ҡыҫҡартып алынган һцҙҙәр, мәҫ., һ.б. — һәм 
башҡалар)

АББРЕВИАТУРНЫЙ, -ая, -ое аббревиатур; 
аббревиатурное образование аббревиатур яһалыш

АБЕРРАЦИОННЫЙ, -ая, -ое аберрацион 
...ы, аберрация ...ы; аберрационное явление
аберрация күренеше

АБЕРРАЦИЯ ж аберрация, тайпылыш 
(1. физ. оптик прибор аша Караганда, нәмәләр
ҙең цҙгәреп йәки тоноҡ булып кцренеце
2. астр. Ерҙең цҙ кцсәрендә һәм Ҡояш тирәләп 
әйләнец һөҙөмтәһендә йондоҙҙарҙың кцсәренән 
ауышҡан кецек булып кцренеце 3. кцсм., кит. 
дөрөҫ юлдан яҙлыгыу, аҙашыу)

АБЗАЦ м 1. яңы юл, ҡыҙыл юл; писать с аб
заца яңы юлдан яҙыу 2. абзац (ике яңы юл 
араһындағы текст)-, читать с третьего абзаца

өсөнсө абзацтан уҡыу; выучить последний абзац
һуңғы абзацты ятларға

АБИССАЛЬНЫИ, -ая, -ое спец, абиссаль 
...ы, тәрән, тәрән һыулы; абиссальная зона 
океана океандың абиссаль зонаһы (тәрән уры
ны); абиссальные отложения абиссаль ултырма
лар (тәрән һыу аҫты ултырмалары)

АБИССЙНСКИЙ, -ая, -ое абиссин ...ы; 
абиссйнская культура абиссин мәҙәниәте; абис 
сйнский народ абиссин халҡы

АБИССИНЦЫ мн.; уст. абиссиндар, абис
син халҡы (Эфиопия халҡының борото ата
маһы) / /  ед. абиссйнец м абиссин ир-аты; абис 
сйнка ж абиссин ҡатын-ҡыҙы; см. эфиопы

АБИТУРИЕНТ м абитуриент (югары уҡыу 
йортона имтихандар биреп йөрөгән кеше); 
приём абитуриентов абитуриенттар ҡабул итеү; 
стать абитуриентом абитуриент булыу

АБЛАКТЙРОВАТЬ сов., несоә. что; бот. 
(ағас) ботағын ашлау (ялғау)

АБЛАКТИРОВКА ж см. аблактйровать 
АБОЛИЦИЯ ж аболиция (1. ниндәйҙер за

конды, ҡарарҙы юҡҡа сыгарыу 2. вазифалы  
урынды ябыу, бөтөрөц 3. енәйәт эшен, гәйеп 
асылмаҫ борон уҡ, туҡтатыу 4. намыҫты 
аҡлау, ҡайтарыу; ялган гәйепте рәсми рә
цештә кире ҡагыу); право аболйции аболиция 
хоҡуғы

АБОНЕМЕНТ м абонемент, абуна; межбиб
лиотечный абонемент китапхана-ара абонемент; 
стоимость абонемента абуна хаҡы

АБОНЕМЕНТНЫЙ, -ая, -ое абонемент ...ы; 
абонементный билет абонемент билеты; абоне
ментный талон абонемент талоны; абонементная 
плата абонемент хаҡы

АБОНЕНТ м абонент, абунасы; абонент те
лефонной сети телефон селтәре абоненты

АБОНЁНТНЫЙ, -ая, -ое абонент ...ы; або
нентный отдел абоненттар бүлеге

АБОНИРОВАТЬ сов., несоә. что; уст. або
нент буйынса алыу; абонйровать ложу в театре 
абонент буйынса театрҙа ложа алыу

АБОНИРОВАТЬСЯ сов., несоә. на что; 
уст. абонент алыу

АБОРДАЖ м; әоен.-мор. абордаж (дошман 
карабына яҡын килеп, ҡул һугышы асыу 
маҡсатында ҡулланылған диңгеҙ алышының 
боронғо бер ысулы) ♦ брать на абордаж дошман 
карабы менән ҡул һуғышы асыу

АБОРДАЖ НЫ Й, -ая, -ое абордаж ...ы; 
абордажный бой абордаж һуғышы

АБОРИГЕННЫЙ, -ая, -ое разг. абориген 
...ы; аборигенные племена абориген ҡәбиләләр 

АБОРИГЁНЫ мн. аборигендар, ерле халыҡ 
/ /  ед. абориген м и аборигенка ж абориген; 
аборигены Африки Африканың ерле халҡы 

А БбРТ  м; мед. аборт, бала төшөрөү (төшөр
төү); делать аборт аборт яһау



АБОРТЙВНЫЙ, -ая, -ое 1. мед. абортив 
(ауырыу барышын, ниндәйҙер процестың цҫе- 
шен киҫкен цҙгәрткән); абортйвное лечение да
уалауҙың абортив юлы 2. биол. етлекмәгән; 
абортйвные органы растений үҫемлектәрҙең ет 
лекмәгән органдары

АБРАЗИВЫ мн. (ед. абразйв м) абразивтар 
(металл, иретмә, быяла һ.б. йөҙлөгөн шымар
тыу, цткерләц өсөн ҡулланылган цтә ҡаты нәмә) 

АБРАЗИВНЫЙ, -ая, -ое абразив; абразйвный 
инструмент абразив ҡорал; абразйвный материал 
абразив материал; абразйвная промышленность 
абразив сәнәғәт

АБРАКАДАБРА ж абракадабра (мәғәнәһеҙ 
һцҙҙәр)

АБРИ КбС м абрикос, өрөк (1. көньяҡта 
цҫкән емеш ағасы 2. шул ағастың емеше)

АБРИКбСОВЫ Й, -ая, -ое абрикос ...ы; аб
рикосовое варенье абрикос ҡайнатмаһы; абри
косовое дерево абрикос ағасы

АБРИКОТИН м абрикотин (өрөк ликеры) 
АБРИС м абрис (контур, һыҙма, рәсемдең 

ҡараламаһы)
АБСЕНТЕИЗМ м; полит, абсентеизм (демо

кратияға ҡаршы һайлау хоҡуғына ризаһыҙлыҡ 
белдереп, һайлауҙа ҡатнашыуҙан баш тартыу, 
шулай уҡ коллегиаль орган ағзаларының систе
малы рәцештә ултырыштарҙа булмауы)

АБСОЛЙТ м абсолют (1. фәлсәфәлә бар те
реклектең мәңге цҙгәрмәҫ башланғыс нигеҙе — 
рух, идея, тәңре, алла тип таныу 2. цҙенсә 
айырым әһәмиәтле, ҡиммәтле нәмә)

АБСОЛЮТИЗИРОВАТЬ сов., несов. что аб
солютлаштырыу, абсолютҡа әйләндереү

АБСОЛЮТИЗИРОВАТЬСЯ несов. страд, 
от абсолютизйровать

АБСОЛЮТИЗМ м; полит, абсолютизм (юға
ры хакимлыҡтың тулыһынса бер ҡулда туп
ланған идара формаһы; сикләнмәгән монархия, 
самодержавие)', ниспровержение абсолютйзма 
абсолютизмды ҡолатыу

АБСОЛЮТИСТ м; полит, абсолютист (абсо
лютизм яҡлы кеше)

АБСОЛЮТИСТСКИЙ, -ая, -ое абсолютизм 
...ы, абсолютист; абсолютйстская форма власти
хакимлыҡтың абсолютизм формаһы

АБСОЛЮТНО нареч. бөтөнләй, тамам, һис 
тә, бер ҙә; абсолютно верно бөтөнләйе менән 
дөрөҫ; абсолютно неправ һис тә хаҡлы түгел 

АБСОЛЮТНОСТЬ ж абсолютлыҡ; абсо
лютность величины дәүмәл абсолютлығы

АБСОЛЮТНЫЙ, -ая, -ое 1. книжн. абсолют; 
абсолютная йстина абсолют хәҡиҡәт 2. (совер
шенный, полный) тулы; абсолютный покой тулы 
тыныслыҡ; абсолютная тишина тулы тынлыҡ ♦ 
абсолютное большинство абсолют күпселек; аб
солютная величина мат. абсолют дәүмәл; абсо

АБСУРДНОСТЬ
лютная монархия полит, сикләнмәгән монархия; 
абсолютный нуль физ. абсолют нуль; абсо
лютная прибавочная стоимость эк. абсолют 
өҫтәмә хаҡ; абсолютный слух абсолют ишетеү 
һәләте; абсолютная температура абсолют темпе
ратура; абсолютный чемпион абсолют чемпион 

АБСОРБИРОВАТЬ сов., несов. что', физ., 
хим. абсорбирлау, йотоу, һеңдереү, һурыу

АБСОРБИРОВАТЬСЯ 1. сов., несов.', физ., 
хим. абсорбирланыу, йотолоу, һеңеү, һурылыу 
2. несов. страд, от абсорбйровать

АБСОРБЦИОННЫЙ, ая, ое физ., хим. аб 
сорбция ...ы; абсорбционный процесс абсорбция 
процесы; явление абсорбционное абсорбция 
күренеше

АБСбРБЦИЯ ж\ физ., хим. абсорбция, йо
тоу, йотолоу, һеңдереү, һеңеү, һеңдерелеү, һу
рыу, һурылыу; абсорбция звука тауыш йотоло- 
уы; абсорбция света яҡтылыҡ йотолоуы; яв
ление абсорбции абсорбция күренеше

АБСТРАГИРОВАНИЕ с см. абстрагйровать 
и абстрагйроваться

АБСТРАГЙРОВАТЬ сов., несов. что абст
рактлаштырыу; абстрагйровать понятия төшөн
сәләрҙе абстрактлаштырыу

АБСТРАГЙРОВАТЬСЯ 1. сов., несов. от че
го абстрактлашыу; уметь абстрагйроваться абст
рактлаша алыу (белеү) 2. несов. страд, от абст
рагйровать

АБСТРАКТНО нареч. абстракт; мыслить аб
страктно абстракт фекерләү

АБСТРАКТНОСТЬ ж абстрактлыҡ; абст
рактность понятий төшөнсәләрҙең абстрактлығы 

АБСТРАКТНЫЙ, -ая, -ое абстракт; абст
рактное мышление абстракт фекер йөрөтөү; аб
страктные понятия абстракт төшөнсәләр ♦ абст
рактное искусство абстракт сәнғәт

АБСТРАКЦИОНИЗМ м абстракционизм 
(X X  б. сәнғәтендә ысынбарлыҡты унан алыҫ 
торған формалар һәм төҫлө таптар рәцешендә 
һцрәтләцсе цтә формалистик ағым)

АБСТРАКЦИОНИСТ м абстракционист (аб
стракционизм ағымына эйәрецсе)

АБСТРАКЦИОНИСТСКИЙ, -ая, -ое абст- 
ракцион(истик); абстракционйстская картйна 
абстракционистик һүрәт

АБСТРАКЦИЯ ж\ филос. абстракция 
(1. предметты уның цҙенсәлектәренән йәки 
бәйләнештәренән айырып һцрәтләц 2. конкрет 
булмаған төшөнсә)', научная абстракция ғилми 
абстракция

АБСУРД м абсурд, мәғәнәһеҙлек, мәғәнәһеҙ 
һүҙ (эш, ҡылыҡ), аҡылға һыймаҫ нәмә; довестй 
до абсурда мәғәнәһеҙлеккә еткереү

АБСУРДНОСТЬ ж абсурдлыҡ, мәғәнәһеҙлек; 
абсурдность его рассуждений фекер йөрөтөүе 
нең мәғәнәһеҙлеге
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АБСУРДНЫЙ
АБСУРДНЫЙ, -ая, -ое мәғәнәһеҙ, аҡылға 

һыймаҫлыҡ (һүҙ, эш); абсурдный вывод мәғәнә
һеҙ һығымта; абсурдное мнение мәғәнәһеҙ 
фекер

АБСЦЁСС м\ мед. абсцесс, эренле шеш; абс
цесс лёгкого үпкә абсцесы

АБСЦИССА ж\ мат. абсцисса (ниндәйҙер 
нөктәнең арауыҡтамы торошон билдәләгән өс 
координаттың береһе)', ось абсцйссы абсцисса 
күсәре

АБХАЗСКИЙ, -ая, -ое абхаз ...ы, Абхазия 
...ы; абхазский народ абхаз халҡы; абхазский 
язык абхаз теле

АБХАЗЦЫ мн. абхаздар, абхаз халҡы /7  ед. 
абхазец м абхаз ир-аты; абхазка ж абхаз ҡатын- 
ҡыҙы

АВАНГАРД м 1. әоен. авангард, алғы отряд; 
авангард конницы атлылар авангарды 2. перен. 
авангард; профсоюзы — авангард рабочего 
класса профсоюздар — эшселәр синыфының 
авангарды

АВАНГАРДИЗМ м авангардизм (1. ниндәй
ҙер ижтимат төркөмдөң өҫтөнлөк алырма ын
тылышы 2. X X  б. сәшәтендә, ысынбарлыҡтан 
ситләшеп, яңы һцрәтләц сараларын һәм фор
маларын эҙләц хас булман ҡайһы бер йцнәлеш- 
тәрҙең дөйөм атамаһы)

АВАНГАРДЙСТ м авангардсы 
АВ АНГАР ДЙСТСКИЙ, -ая, -ое авангардис- 

тар ...ы, авангардист ...ы; авангардистское те
чение авангардистар ағымы

АВАНГАРДНЫЙ, -ая, -ое 1. воен. авангард; 
авангардный бой авангард һуғыш 2. перен. ал
дынғы

АВАНПбРТ м\ мор. аванпорт (порттың ка
раптарҙы бушатыу һәм тейәц өсөн ҡулайлаш
тырылмай алмы өлөшө)

АВАНПбСТ м\ воен. аванпост (дошмандың 
һиҙҙермәҫтән һөжцм итецен булдырмаҫ өсөн 
алма ҡуйылман һаҡ)\ выставить аванпост аван
пост ҡуйыу

АВАНС м аванс; выдать аванс аванс биреү; 
получйть аванс аванс алыу ♦ дёлать авансы ко
му алдан үҙ яғыңа ауҙарырға тырышыу, яҡшы 
мөнәсәбәт менән башҡаларҙы ылыҡтырыу 

АВАНСЙРОВАНИЕ с см. авансйровать 
АВАНСИРОВАТЬ сов., несов. кого-что 

аванслау, аванс биреү, аванс итеп биреү; аван
сйровать проект проектты аванслау

АВАНСИРОВАТЬСЯ 1. сов., несов. авансла- 
ныу, аванс алыу 2. несов. страд, от авансйро
вать

АВАНСОВЫЙ, ая, ое аванс . . .ы; авансовый 
отчёт аванс отчеты

АВАНСОМ нареч. 1. аванс итеп, аванс рәүе
шендә; платйть авансом аванс итеп түләү 2. пе
рен., разг. (заранее) алдан алып, алдан уҡ; ска
зать спасйбо авансом алдан уҡ рәхмәт әйтеү

АВАНСЦЁНА ж авансцена, сәхнә алды; 
выйти на авансцену сәхнә алдына сығыу; высту
пить с авансцены сәхнә алдынан тороп һөйләү 

АВАНТНЗРА ж авантюра; военная авантюра 
хәрби авантюра; политйческая авантюра сәйәси 
авантюра

АВАНТЮРИЗМ м авантюризм, авантюраға 
әүәҫлек; политика авантюризма авантюризм 
сәйәсәте

АВАНТЮРИСТ м и АВАНТЮРЙСТКА ж
авантюрист, авантюра менән шөғөлләнгән кеше 

АВАНТЮРИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое авантю 
ристик, авантюраға ҡоролған; авантюристичес
кая политика авантюристик сәйәсәт

АВАНТЮРЙСТСКИЙ, ая, ое см. авантю 
ристйческий; авантюрйстские планы авантюрис
тик пландар

а в а н т к 5р н ы й , -ая, -ое 1. авантюр(алы), 
хәтәр; авантюрное предприятие хәтәр эш 
2. (приключенческий) авантюр, мажаралы, ма
уыҡтырғыс; авантюрный роман мажаралы ро
ман

АВАРИЙНОСТЬ ж авария хәле; борьба с 
аварийностью аварияға ҡаршы көрәш

АВАРИЙНЫЙ, -ая, -ое авария ...ы, авария
лы; аварййная бригада авария бригадаһы; ава
рийный сигнал авария сигналы; аварийный 
фонд авария фонды

АВАРИЯ ж авария; попасть в аварию ава
рияға эләгеү; потерпеть аварию аварияға осрау 
(юлығыу)

АВАРСКИЙ, ая, ое авар .. .ы; аварский на
род авар халҡы; аварский язык авар теле

АВАРЦЫ мн. аварҙар, авар халҡы 
(Дагстанда йәшәгән халыҡ) / /  ед. аварец м авар 
ир-аты; аварка ж авар ҡатын-ҡыҙы

АВАРЫ мн. аварлылар (V I  б. Дунай буйҙа
рын баҫып алып, V III  б. тиклем айырым дәц- 
ләт булып йәшәгән төрки ҡәбиләләр)

АВГУСТ м август, август айы 
АВГУСТОВСКИЙ, -ая, -ое август ...ы; авгу

стовские дни август көндәре
АВИА... ҡушма һцҙҙәрҙең “авиация” мәмәнә- 

һен аңлатҡан беренсе өлөшө 
а в и а б Аз а  ж авиабаза 
АВИАБИЛЁТ м авиабилет 
АВИАДЕСАНТ м авиадесант; высадка авиа 

десанта авиадесант төшөрөү
АВИАДЕСАНТНИК м авиадесантсы; школа 

авиадесантников авиадесантсылар мәктәбе 
АВИ АЗАВбД м авиазавод, авиация заводы 
АВИАКОНСТРУКТОР м авиаконструктор, 

авиация конструкторы; подготовка авиаконст
рукторов авиаконструкторҙар әҙерләү

АВИАКЛУБ м авиаклуб, авиация клубы; 
член авиаклуба авиаклуб ағзаһы

АВИАЛИНИЯ ж авиалиния, һауа юлы 
АВИАМОДЕЛИЗМ м авиамоделизм
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АВИАМОДЕЛЙСТ м авиамоделсе 
АВИАМОДЁЛЬ ж авиамодель, авиация моде

ле; новая авиамодель яңы авиамодель
АВИАМОДЁЛЬНЫЙ, -ая, -ое авиамодель 

...ы; авиамодельный кружок авиамоделселәр 
түңәрәге

АВИАНОСЕЦ м; мор. авианосец; служить на 
авианосце авианосецта хеҙмәт итеү

АВИАПАРК м авиапарк, авиация паркы 
АВИАПбЧТА ж авиапочта; отправить авиа

почтой авиапочта менән ебәреү
АВИАПРОМЫШЛЕННОСТЬ ж авиасәнәғәт, 

авиация сәнәғәте
АВИАРАЗВЕДКА ж авиаразведка, авиация 

разведкаһы; данные авиаразведки авиаразведка 
мәғлүмәттәре; проводить авиаразведку авиараз
ведка үткәреү

АВИАСПбРТ м авиаспорт, авиация спорты 
АВИАСПОРТИВНЫЙ, ая, ое авиаспорт 

...ы, авиаспортсылар ...ы; авиаспортйвный клуб
авиаспортсылар клубы; авиаспортивная школа 
авиаспорт мәктәбе

АВИАСПОРТСМЁН м авиаспортсмен; высо
коклассный авиаспортсмён юғары класлы авиа- 
спортсы

АВИАТОР м авиатор, осоусы 
АВИАЦИОННЫЙ, ая, ое авиация ...ы; 

авиационный завод авиация заводы; авиа
ционный мотор авиация моторы; авиационная 
промышленность авиация сәнәғәте; авиацион
ный спорт авиация спорты

АВИАЦИЯ ж авиация; военная авиация 
хәрби авиация; санитарная авиация санитар 
авиация; сельскохозяйственная авиация ауыл 
хужалығы авиацияһы

АВИАЧАСТЬ ж авиачасть, авиация часы 
АВИАШ КбЛА ж авиация мәктәбе; курсант 

авиашколы авиация мәктәбе курсанты
АВИТАМ ИНбЗ м; мед. авитаминоз, витамин 

етешмәү; страдать авитаминозом витамин етеш
мәүҙән яфаланыу

А ВбС Ь  частица', разг. бәлки, ихтимал; 
авось, он придёт бәлки, ул килер ♦ на авось 
булһа булыр, булмаһа юҡ тип, уйлап тормай 

АВРАЛ м аврал (1. диңг. карапта бөтә ко
манда менән эшләнгән эш 2. кцсм., һөйл. ҡапыл 
килеп сыҡҡан йәки ваҡытында цтәлмәгән эште 
башҡарыу өсөн бөтә көстө туплау, йәлеп итец) 

АВРАЛЬНЫЙ, -ая, -ое аврал ...ы; авральная 
команда аврал командаһы; авральные работы 
аврал эштәр

АВСТРАЛИИЦЫ мн. австралийҙар, Австра
лия халҡы / /  ед. австралйец м австралий ир- 
аты; австралййка ж австралий ҡатын-ҡыҙы 

АВСТРАЛИЙСКИЙ, -ая, -ое Австралия ...ы; 
австралййские языкй Австралия телдәре ♦ авст- 
ралййская собака австралия эте

АВСТРИЙСКИЙ, -ая, -ое австрий...ы, Авст
рия ...ы; австрййский народ Австрия халҡы 

АВСТРИЙЦЫ мн. австриялылар, австрий
ҙар, австрий халҡы / /  ед. австриец м австрий 
ир-аты; австрийка ж австрий ҡатын-ҡыҙы

АВТАРКИЯ ж\ полит, автаркия (империали
стик дәцләттәрҙең милли хужалыгын айы- 
рырга ынтылган иҡтисади сәйәсәт)

АВТО... I ҡушма һцҙҙәрҙә “цҙ”, “цҙе”, 
“цҙенеке” мәғәнәләрен аңлатҡан беренсе өлөш, 
мәҫ., автобиография автобиография

АВТО... II ҡушма һцҙҙәрҙә “автомобиль” 
мәғәнәһен аңлатҡан беренсе өлөш, мәҫ., авто
завод автозавод

АВТО... I l l ҡушма һцҙҙәрҙә “цҙе йөрөй 
торған” мәғәнәһен аңлатҡан беренсе өлөш, 
мәҫ., автодрезйна автодрезина

АВТО... IV ҡушма һцҙҙәрҙә “автоматик” 
мәғәнәһен аңлатҡан беренсе өлөш, мәҫ., авто
блокировка автоблокировка

АВТОБАЗА ж автобаза, автомобиль базаһы; 
диспетчер автобазы автобаза диспетчеры; цент
ральная автобаза үҙәк автобаза

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ, ая, ое авто 
биографик; автобиографйческая повесть авто 
биографик повесть; автобиографйческий роман 
автобиографик роман

АВТОБИОГРАФИЧНЫЙ, ая, ое автобио 
график, автобиография характерындағы, авто
биография, (үҙ тәжрибәһе, күргәндәре) менән 
бәйле; автобиографйчное описание автобиогра 
фия характерындағы һүрәтләмә

АВТОБИОГРАФИЯ ж автобиография; авто
биография писателя яҙыусының автобиогра
фияһы; писать автобиографию автобиография 
яҙыу

АВТОБЛОКИРОВКА ж; ж.-д. автоблоки
ровка (поездар хәрәкәтен көйләцсе автоматик 
сигнализация системаһы)

АВТОБЛОКИРОВОЧНЫЙ, ая, ое авто 
блокировкалы; автоблокировочное устройство 
автоблокировкалы ҡоролма

АВТОБУС м автобус; маршрутный автобус 
маршрут автобусы; междугородний автобус 
ҡала-ара автобус; остановка автобуса автобус 
туҡталышы

АВТОБУСНЫЙ, -ая, -ое автобус ...ы; ав
тобусное движение автобустар хәрәкәте; ав
тобусный парк автобустар паркы

АВТОВОКЗАЛ м автовокзал, автобус вокза
лы; касса автовокзала автовокзал кассаһы; пер
рон автовокзала автовокзал перроны

АВТОГАРАЖ м автогараж; подземный авто- 
гараж ер аҫты автогаражы

АВТОГАРАЖНЫЙ, -ая, -ое автогараж ...ы, 
автогаражный кооператив автогараж коопе
ративы

АВТОГАРАЖНЫЙ
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АВТОГЕННЫЙ
АВТОГЁННЫЙ, -ая, -ое тех. автоген ме

нән; автогенная резка автоген менән ҡырҡыу; 
автогенная сварка автоген менән иретеп йәбеш
тереү

АВТОГбНКИ мн. автоуҙыш 
АВТбГРАФ м\ ө разн. знач. автограф; ав

тограф романа романдың автографы; давать ав
тограф автограф биреү

АВТ ОГРЁЙ ДЕР м\ тех. автогрейдер (цҙ йө
рөшлө ер ҡаҙыу машинаһы)', разровнять дорогу 
автогрёйдером автогрейдер менән юл тигеҙләү 

АВТОДОРбЖ НЫ Й, -ая, -ое автоюлдар ...ы; 
автодорожный техникум автоюлдар техникумы; 
автодорожное дело автоюлдар төҙөү эше

АВТОДРЕЗЙНА ж\ ж.-д. автодрезина; 
двйгатель автодрезйны автодрезина двигателе 

АВТОДРбМ  м автодром (автомобилдәрҙе 
һынау, ярыштар цткәрец өсөн йыһазланды
рылған урын)

АВТОЗАВбД м автозавод, автомобиль заводы 
АВТОЗАВОДСКбЙ, -ая, -ое автозавод ...ы; 

автозаводская продукция автозавод продук- 
цияһы; автозаводской цех автозавод цехы

АВТ ОИНСПЁКТ ОР м автоинспектор; госу
дарственный автоинспектор дәүләт автоинспек
торы; общественный автоинспектор йәмәғәт ав
тоинспекторы

АВТ ОИНСПЁКЦИЯ ж автоинспекция; госу
дарственная автоинспекция дәүләт автоинспек
цияһы

АВТОКАР м; тех. автокар; перевозить авто
каром автокар менән ташыу

АВТОКЛАВ м; физ., хим. автоклав (нимэне- 
лер юғары баҫым аҫтында йылытыу өсөн ҡул
ланыла торған ныҡ итеп томаланған ҡалын 
стеналы һауыт)', прогревать в автоклаве авто- 
клавта йылытыу

АВТ ОКОЛ бН Н А  ж автоколонна, автомо
билдәр колоннаһы; начальник автоколонны ав 
токолонна начальнигы (башлығы); движение ав
токолонны автоколонна хәрәкәте

АВТОКРАН м; тех. автокран; поднять авто
краном автокран менән күтәреү

АВТОКРАТ м; книжн. автократ (сиклән
мәгән юғары хакимлыҡҡа эйә булған кеше, 
батша)

АВТОКРАТЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое автократик; 
автократйческое правление автократик идара 
итеү

АВТОКРАТИЯ ж\ книжн. автократия (авто
кратик идара итец формаһы)', см. самодер
жавие, абсолютйзм

АВТ ОКРУ Ж бК  м автотүңәрәк; организовать 
автокружок автотүңәрәк ойоштороу

АВТбЛ м автол; заправить двйгатель ав
толом двигателгә автол ҡойоу

АВТОЛАВКА ж автолавка; автолавка райпо 
райпо автолавкаһы

АВТОЛИТОГРАФИЯ ж  автолитография 
(авторҙың цҙе тарафынан ташҡа эшләнгән һц- 
рәттән алынған литография)

АВТОЛЮБИТЕЛЬ м автоһәүәҫкәр 
АВТОМАГИСТРАЛЬ ж автомагистраль; про

тяжённость автомагистрали автомагистралдең 
оҙонлоғо

АВТОМАТ м; ә разн. знач. автомат; стрелять 
из автомата автоматтан атыу; работать как авто
мат автомат һымаҡ эшләү

АВТОМАТИЗАЦИЯ ж автоматизация, авто
матлаштырыу, автоматлашыу; автоматизация 
производства производствоны автоматлашты
рыу; автоматизация процесса работы эш проце
сын автоматлаштырыу

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ, ая, ое прич. 
от автоматизировать; автоматизированное 
производство автоматлаштырылған произ
водство

АВТОМАТИЗИРОВАТЬ сов., несов. что ав
томатлаштырыу; автоматизировать производ
ство производствоны автоматлаштырыу; автома
тизировать процесс обработки металла металл 
эшкәртеү процесын автоматлаштырыу

АВТОМАТИЗИРОВАТЬСЯ 1 . сов., несов. 
автоматлашыу 2. несов. страд, от автомати
зировать; производство автоматизируется про
изводство автоматлаштырыла

АВТОМАТИЗМ м автоматизм (эш-хәрәкәт- 
тең автоматик рәцештә эшләнеце)

АВТОМАТИКА ж автоматика (1. хеҙмәт 
процесын автоматлаштырыу сараларын һәм 
юлдарын өйрәнгән фән һәм техника тармағы
2. автоматик рәцештә эшләгән механизмдар 
һәм ҡоралдар)', исследования в области авто
матики автоматика әлкәһендә тикшеренеүҙәр; 
применение автоматики автоматика ҡулланыу 

АВТОМАТИЧЕСКИ нареч. автоматик 
рәүештә; стрелять автоматически автоматик 
рәүештә атыу

АВТОМАТИЧЕСКИЙ, ая, ое 1. тех. ав 
томатик, үҙенән-үҙе эшләй торған; автомати
ческая винтовка автоматик винтовка; авто 
матйческая система управления (АСУ) авто 
матик идара системаһы (АИС); автоматиче
ская телефонная станция (АТС) автоматик 
телефон станцияһы (АТС); автоматический 
контроль автоматик контроль (күҙәткес); ав
томатический станок үҙенән-үҙе эшләй тор
ған станок 2. (механический, бессознатель
ный, непроизвольный) уйлап тормай (ирек
һеҙ) эшләгән, автоматик рәүештә, автоматик; 
автоматические движения автоматик рәүештә 
эшләнгән хәрәкәттәр

АВТОМАТЙЧНЫЙ, ая, ое см. автоматйче 
ский 2

АВТОМАТНЫЙ, -ая, -ое автомат ...ы, авто
матная очередь автомат тыҡылдауы



АВТОРИТЕТНОСТЬ
АВТОМАТЧИК м автоматсы (1. автомат 

станокта һ.б. эшләгән кеше 2. хәрб. автомат 
менән ҡоралланған һуғышсы)', бригада авто
матчиков автоматсылар бригадаһы; рота авто
матчиков автоматсылар ротаһы

АВТОМАТЧИЦА ж автоматсы ҡатын-ҡыҙ 
АВТ ОМАШЙНА ж автомашина 
АВТОМЕХАНИК м автомеханик; колхозный 

автомеханик колхоз автомеханигы
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ с автомобилдәр 

төҙөү (сәнәғәт тармағы)
АВТ ОМОБИЛЙЗМ м автомобилизм (авто

мобилдәр менән эш итец, автомобиль спорты) 
АВТОМОБИЛЙСТ м автомобилсе; высоко 

классный автомобилйст юғары класлы автомо
билсе

АВТОМОБИЛЬ м автомобиль; грузовой ав
томобиль йөк автомобиле; легковой автомобиль
еңел автомобиль

АВТОМОБИЛЬНЫЙ, -ая, -ое автомобиль 
...ы; автомобйльная дорога автомобиль юлы, 
машина юлы; автомобйльная промышленность
автомобиль сәнәғәте; автомобйльный завод авто
мобиль заводы; автомобйльный парк автомобиль 
паркы; автомобйльный транспорт автомобиль 
транспорты

АВТОМОТОКЛУБ м автомотоклуб (аәтомо- 
билистар һәм мотоциклистар клубы)', автомо
токлуб ДОСААФ ДОСААФ-тың автомотоклубы 

АВТОМОТОКРбСС м автомотокросс; ве
сенний автомотокрбсс яҙғы автомотокросс; 
участие в автомотокрбссе автомотокроста ҡатна
шыу

АВТОНАСбС м 1. автоөрҙөргөс; накачать 
шйну автонасбсом автоөрҙөргөс менән шинды 
тултырыу (өрөп тултырыу) 2. автоһурҙырғыс; 
качать воду автонасбсом һыуҙы автоһурҙырғыс 
менән сығарыу

АВТ ОНАСбСНЫЙ, -ая, -ое автоһурҙырғыс 
...ы; автонасбсная станция автоһурҙырғыс стан
цияһы

АВТ ОНбМ ИЯ ж автономия, үҙ идара (эске 
закондар сығарыу һәм идара итец эштәрен цҙ 
аллы хәл итец хоҡуғы)', культурно-нацио
нальная автономия милли-мәҙәни автономия, 
мәҙәни-милләт автономияһы; территориальная 
автономия территориаль автономия; давать ав
тономию автономия биреү; получить автономию 
автономия алыу

АВТОНбМНОСТЬ ж автономлыҡ; право на 
автономность автономлыҡҡа хоҡуҡ 

АВТОНОМИСТ м автономиясы 
АВТОНбМНЫЙ, -ая, -ое автономиялы; ав

тономная область автономиялы әлкә; авто
номное право автономия хоҡуғы; Башкирская 
Автономная Советская Социалистическая Pec 
публика (БАССР) Башҡорт Автономиялы Совет 
Социалистик Республикаһы (БАССР)

АВТОПАРК м автопарк, автомобилдәр паркы 
АВТОПИЛбТ м автопилот (осоусы аппарат 

менән автоматик рәцештә идара иткән меха
низм)

АВТОПЛУГ м автоһабан (эске яныу газ дви
гателе менән эшләгән цҙ йөрөшлө һабан)', пяти 
лемешный автопл5т биш төрәнле автоһабан 

АВТОПОГРУЗЧИК м автотейәгес 
АВТОП бЕЗД м автопоезд; многоприцепный 

автопоезд күп тағылмалы автопоезд
АВТОПОИЛКА ж\ спец, (устройство) авто- 

эсергес; устанавливать на ферме автопоилку 
фермала автоэсергес ҡуйыу

АВТОПОЙЛЬНЫИ, -ая, -ое автоэсергесле; 
автопойльный агрегат автоэсергесле агрегат 

АВТОПОРТРЕТ м автоһүрәт (рәссамдың, 
скульпторҙың цҙен-цҙе төшөргән һцрәте); пи
сать автопортрет автоһүрәт төшөрөү

АВТОР м автор; автор книги китап авторы; 
автор пёсни йыр авторы; автор проекта проект 
авторы

АВТОРЕМОНТ м авторемонт; производйть 
авторемонт авторемонт яһау

АВТОРЕМбНТНЫ Й, -ая, -ое авторемонт 
...ы; авторемонтная мастерская авторемонт оҫта- 
ханаһы; авторемонтные работы авторемонт 
эштәре; авторемонтный завод авторемонт заводы 

АВТОРЕФЕРАТ м автореферат; авторефе
рат диссертации диссертацияның авторефераты 

АВТОРИЗАЦИЯ ж авторлаштырыу; автори
зация текста тексты авторлаштырыу

АВТОРИЗОВАННЫЙ, ая, ое 1. прич. от 
авторизовать 2. прил. авторлаштырылған; авто
ризованная копия картины картинаның автор
лаштырылған күсермәһе; авторизованный пере
вод авторлаштырылған тәржемә

АВТОРИЗОВАТЬ сов., несов. что автор
лаштырыу

АВТОРИТАРНЫЙ, -ая, -ое книжн. автори
тар (1. әласҡа, авторитетҡа өнһөҙ буйһоноу
ға нигеҙләнгән 2. цҙенең абруйын нығытырға 
ынтылған)', авторитарный строй авторитар 
ҡоролош

АВТОРИТЕТ м 1. авторитет, абруй, дәрәжә; 
завоевать авторитет авторитет яулау (ҡаҙаныу); 
поднять авторитет абруй күтәреү; подорвать ав
торитет абруйҙы төшөрөү (ҡаҡшатыу); пользо
ваться авторитетом абруйлы булыу; терять ав
торитет абруй юғалтыу 2. авторитет, танылған, 
дәрәжәле кеше; авторитет в науке фәндә та
нылған кеше; быть авторитетом для кого-л. кем 
өсөндөр авторитет булыу

АВТОРИТЕТНОСТЬ ж авторитетлыҡ, аб- 
руйлылыҡ, дәрәжәлелек; авторитетность заяв
ления белдереүҙең авторитетлығы; автори
тетность родйтелей ата-әсәнең абруйлылығы; 
авторитетность старших өлкәндәрҙең абруй 
лылығы
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АВТОРИТЕТНЫЙ
АВТОРИТЕТНЫЙ, -ая, -ое 1. авторитетлы, 

абруйлы, дәрәжәле; авторитетный руководитель 
авторитетлы етәксе; авторитетный человек аб
руйлы кеше 2. ышаныслы, танылған; автори
тетный журнал танылған журнал; авторитетное 
мнение ышаныслы фекер 3. авторитетлы, талап
сан; авторитетный тон талапсан тон

АВТОРСКИЙ, -ая, -ое автор ...ы; авторский 
замысел авторҙың төп фекере; авторский кол
лектив авторҙар коллективы; авторский лист ав
тор табағы ♦ авторское право авторлыҡ хо
ҡуғы; авторское свидетельство авторлыҡ та
ныҡлығы

АВТОРСТВО с авторлыҡ; отстаивать право 
на авторство авторлыҡ хоҡуғын даулау; претен
дент на авторство авторлыҡҡа дәғүә итеүсе 

АВТОРУЧКА ж авторучка; чернила для ав
торучки авторучка ҡараһы; шариковая авто
ручка шариклы авторучка

АВТОСАМОСВАЛ м ауҙармалы машина; за
вод автосамосвалов ауҙармалы машиналар за
воды

АВТОСВАРКА ж автосварка 
АВТОСВАРОЧНЫЙ, ая, ое автосварка ...ы; 

автосварочный аппарат автосварка аппараты 
АВТОСТбП м; ж.-д. автотуҡтатҡыс; нажать 

на автостоп автотуктатҡыска баҫыу
АВТОСТРАДА ж автострада (автомобилдәр 

хәрәкәтен еңеләйтец һәм тиҫләтец өсөн эш
ләнгән махсус юл); автострада Москва Берлйн 
Мәскәү — Берлин автострадаһы

АВТ ОСЦЁПКА ж автоэләктергес; автосцепка 
вагонов вагон автоэләктергесе

АВТОТИПИЯ ж; полигр. автотипия (фото- 
механик юл менән ярым тонлы һцрәттәрҫе ба
ҫыу ысулы һәм шул юл менән баҫылмн һцрәт) 

АВТОТбРМ ОЗ м; ж.-д. автотормоз (поезд 
туҡтатыу өсөн автоматик рәцештә эшкә ҡу- 
шылган тормоз)

АВТОТО РМ О ЗН бЙ, -ая, -ое автотормоз 
...ы; автотормозная система автотормоз систе
маһы

АВТОТРАКТОРНЫЙ, -ая, -ое автотрактор 
...ы; автотракторный парк автотрактор паркы; 
автотракторная промышленность автотрактор 
сәнәғәте

АВТОТРАНСПОРТ м автотранспорт; 
пользоваться автотранспортом автотранспортты 
файҙаланыу

АВТОТРАНСПОРТНЫЙ, ая, ое автотранс- 
порт ...ы; автотранспортная база автотранспорт 
базаһы; автотранспортное управление авто 
транспорт идаралығы; автотранспортное хо
зяйство автотранспорт хужалығы

АВТОТРАССА ж автотрасса; ехать по авто
трассе автотрассанан барыу

АВТОТУРИЗМ м автотуризм; заниматься 
автотуризмом автотуризм менән шөғөлләнеү

АВТОХОЗЙЙСТВО с автохужалыҡ; город
ское автохозяйство ҡала автохужалығы

АВТОХТбНЫ  мн. автохтондар, ерле халыҡ 
АВТОШИНА ж автошин; автошина для гру

зовой машины йөк машинаһы автошины; купйть 
автошйну автошин һатып алыу

АВТОШЙННЫЙ, ая, ое автошин . ..ы; ав 
тошйнный завод автошиндар заводы

АГА I межд. әһә; ага, попался! әһә, 
эләктеңме!

АГА II частица', прост, эйе; ты помнишь 
его? — Ага! һин уны хәтерләйһеңме? — Эйе!

АГАВА ж агава; цветок агавы агава сәскәһе; 
сок агавы агава һуты 

АТАТ м аҡыҡ
АГАТОВЫЙ, ая, ое аҡыҡ; агатовая ваза

аҡыҡ ваза ♦ агатовые глаза сөм-ҡара ял
тыр күҙ

АГГЛЮТИНАТИВНОСТЬ ж; лингв, агглю- 
тинативлыҡ; показатель агглютинативности аг-
глютинативлыҡ күрһәткесе

АГГЛЮТИНАТИВНЫЙ, -ая, -ое лингв, аг
глютинатив; агглютинативные языки агглютина
тив телдәр

АГГЛЮТИНАЦИЯ ж агглютинация (1. лингв, 
тамыры щгәрмэйенсә, ялтуҫар, аффикстар 
ялганып, яңы һцҙ, формалар яһалыу юлы
2. биол. бактерияларҙың бергә уҡмашып йәбе- 
шеце); биологйческая агглютинация биологик аг
глютинация; лингвистйческая агглютинация линг
вистик агглютинация; явление агглютинации аг
глютинация күренеше

АГЁНТ I м 1. агент; агент по снабжению тәь
минәт агенты 2. (шпион) агент, шымсы; агент 
контрразведки контрразведка агенты

АГЁНТ II м; книжн. агент, сәбәпсе (тәбигәт- 
тә теге йәки был кцренештәрҫе тыуҫырган 
сәбәп); атмосферные агенты атмосфера агенттары 

АГЕНТСКИЙ, -ая, -ое агент ...ы 
АГЕНТСТВО с агентлыҡ; агентство Аэро

флота Аэрофлот агентлығы; телеграфное агент
ство телеграф агентлығы

АГЕНТУРА ж агентура; вражеская агентура 
дошман агентураһы; сведения агентуры агенту
ра мәғлүмәттәре

АГЕНТУРНЫЙ, -ая, -ое агентура ...ы; аген
турные сведения агентура мәғлүмәттәре; аген
турная разведка агентура разведкаһы

АГИТ... ҡушма һцҙҙәрҙең “агитация", “аги
тацион" мәгәнәләрен аңлатҡан беренсе өлөшө, 
мәҫ., агитпункт агитпункт

АГИТАТОР м агитатор; работа агитатора 
агитатор эше; семинар агитаторов агитаторҙар 
семинары

АГИТАТОРСКИЙ, -ая, -ое агитатор(ҙар) 
...ы, агитаторлыҡ ...ы; агитаторские обязанно
сти агитаторлыҡ бурыстары
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АГРОМЕТЕОРОЛОГИЯ
АГИТАЦИОННЫЙ, -ая, -ое агитацион, аги

тация ...ы; агитационная работа агитацион эш; 
агитационный материал агитация материалы 

АГИТАЦИЯ ж агитация; наглядная агитация
күргәҙмә агитация; тайная агитация йәшерен 
агитация

АГИТБРИГАДА ж агитбригада, агитация 
бригадаһы; выступление агитбригады агитбрига
да сығышы; коллектйв агитбригады агитбригада 
коллективы

АГИТЙРОВАНИЕ с см. агитйровать 
АГИТИРОВАТЬ несов. 1. за кого-что и без 

доп., өндәү, өгөтләү; агитйровать народ ха
лыҡты өндәү 2. өгөтләү, димләү; агитйровать их 
нет смысла уларҙы өгөтләүҙән файҙа юҡ

АГИТКА ж; разг. агитка (агитация маҡса
тын кцҙҙә тотоп яҙылган әҙәби әҫәр); выпус
тить агйтку агитка сығарыу

АГИТКАМПАНИЯ ж агитация кампанияһы; 
вести агиткампанию агитация кампанияһы алып 
барыу, агиткампания алып барыу

АГИТКОЛЛЕКТЙВ м агитколлектив, агита
торҙар коллективы; агитколлектйв избиратель
ного участка һайлау участкаһының агитаторҙар 
коллективы

АГИТМАССОВЫЙ, -ая, -ое агитмасса; агит
массовая работа агитмасса эше

АГИТПЛАКАТ м агитплакат, агитация пла
каты; печатать агитплакаты агитплакаттар баҫыу 

АГИТПбЕЗД м агитпоезд, агитация поезы 
АГИТПУНКТ м агитпункт, агитация пункты; 

проводить беседу в агитпункте агитпунктта 
әңгәмә үткәреү

АГЛОМЕРАТ м агломерат (1. геол. бар
лыҡҡа килгән төрлө минералдарҙың көпшәк 
тупланмаһы 2. тех. иретеп уҡмаштырылган 
киҫәк-киҫәк мәгдән)

АГЛОМЕРАЦИЯ ж; тех. агломерация 
(йомшаҡ ваҡ мәгдәнде, туҙан һымаҡ матери
алды ҡыҙҙырып, ҙур-ҙур киҫәктәргә уҡмаш
тырыу)

АГЛОМЕРАЦИОННЫЙ, ая, ое агломера
цион, агломерация ...ы; агломерационная ма
шина агломерация машинаһы

АГНЕЦ м; книжн., уст. 1. бәрәс 2. перен. 
йыуаш, баҫымсаҡ кеше

АГНбСТИК м; филос. агностик (агности
цизм яҡлы кеше)

АГНОСТИЦИЗМ м; филос. агностицизм 
(ысынбарлыҡты һәм уның законлыҡтарын өй- 
рәнец мөмкинлеген кире ҡаҡҡан идеалистик 
фәлсәфә тәглимәте)

АГНОСТЙЧЕСКИЙ, ая, ое агностик; агно 
стйческое учение агностик тәғлимәт

АГОНИЗИРОВАТЬ несов. агонияға талыу, 
үлем ғазабында булыу

АГбНИЯ ж агония, үлем алды ғазабы

АГРАРИИ м; книжн. аграрий (эре ер биләцсе) 
АГРАРНИК м; разг. аграрсы (аграр мәсьәлә 

буйынса белгес)
АГРАРНЫЙ, ая, ое аграр; аграрная по

литика аграр сәйәсәт; аграрная реформа аграр 
реформа; аграрный вопрос аграр мәсьәлә

АГРЕГАТ м агрегат (1. тех. бер дөйөм эште 
башҡарыу өсөн бергә беркетелгән төрлө тип- 
тагы бер нисә машина, ҡоролма 2. тех. ҡат
марлы машиналарҙа билдәле бер операцияны 
башҡарыу өсөн ҡулайлаштырылган деталдәр
3. мин. тау тоҡомон барлыҡҡа килтергән ми
нералдар йыйылмаһы); электродойльный агре
гат электр менән һауыу агрегаты

АГРЕГАТНЫЙ, -ая, -ое агрегат, агрегат ...ы 
♦ агрегатное состояние вещества матдәнең агре
гат хәле

АГРЕССЙВНОСТЬ ж агрессивлыҡ, баҫҡын- 
сылыҡ, дошмансылыҡ; агрессивность государ
ственной политики дәүләт сәйәсәтенең дошман- 
сылығы

АГРЕССИВНЫЙ, -ая, -ое агрессив, баҫҡын- 
сыл; агрессйвная полйтика баҫҡынсылыҡ сәйә
сәте; агрессйвные сйлы агрессив көстәр

АГРЕССИЯ ж агрессия, баҫып алыу, баҫым
та; иностранная агрессия сит илдәрҙең баҫып 
алыуы; результат агрессии баҫымта һөҙөмтәһе 

АГРЕССОР м агрессор, баҫҡынсы; обуздать 
агрессора баҫҡынсыны ауыҙлыҡлау

АГРО... ҡушма һцҙҙәрҙең “агрономик", “аг
рономия" мәгәнәләрен аңлатҡан беренсе 
өлөшө, мәҫ., агротехника агротехника

АГРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое агробио 
логик; агробиологйческая наука агробиологик 
фән; агробиологические условия агробиологик 
шарттар

АГРОБИОЛбГИЯ ж агробиология (иген
селек, малсылыҡ һәм цҫемлектәр цҫтерец 
эшендәге дөйөм биологик ҡанундар тураһын- 
дагы фән)

АГРОКУЛЬТУРА ж агрокультура (баҫыусы
лыҡ, игенселек культураһын яҡшыртыуга йц- 
нәлтелгән саралар йыйылмаһы)

АГРОКУЛЬТУРНЫЙ, -ая, -ое агрокультура 
...ы; агрокультурные мероприятия агрокультура 
саралары

АГРОЛЕСОМЕЛИОРАЦИЯ ж агроурманме- 
лиорация (югары уңыш алыу өсөн климат һәм 
тупраҡ шарттарын яҡшыртыу буйынса эш
ләнгән саралар системаһы)

АГРОМЕРОПРИЙТИЕ с агросара; система 
агромероприятий агросаралар системаһы

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое аг 
рометеорологик; агрометеорологйческие наблю
дения агрометеорологик күҙәтеүҙәр; агрометео 
рологйческий пункт агрометеорология пункты 

АГРОМЕТЕОРОЛбГИЯ ж агрометеороло
гия (ауыл хужалыгы өсөн әһәмиәтле метеоро

21



АГРОНОМ
логик, гидрологик шарттарҙы һәм климатты 
өйрәнгән ярҙамсы метеорология фәне)

АГРОНбМ  м агроном, агрономия белгесе; 
главный агроном баш агроном

АГРОНОМЙЧЕСКИИ, ая, -ое 1. агрономик; 
агрономйческие мероприятия агрономик саралар 
2. агрономия ...ы; агрономйческая лаборатория 
агрономия лабораторияһы; агрономйческий фа
культет агрономия факультеты 3. агрономлыҡ; 
агрономйческая специальность агрономлыҡ бел
геслеге; агрономйческое образование агроном
лыҡ белеме

АГРОНбМИЯ ж агрономия (ауыл хужалыгы 
культураларын эшкәртец тураһындагы 
фәндәр комплексы)

АГРОТЁХНИК м агротехник, агротехника 
белгесе

АГРОТЕХНИКА ж агротехника (ауыл хужа
лыгы культураларын цҫтерец, ҡарау юлдары 
системаһы); последние достижения агротехни
ки агротехниканың һуңғы ҡаҙаныштары

АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ, ая, ое 1. агротех 
ник; агротехнйческая учёба агротехник уҡыу
ҙар; агротехнические мероприятия агротехник 
саралар 2. агротехника ...ы; агротехнйческий 
факультет агротехника факультеты

АГРОХИМИК м агрохимик, агрохимия бел
гесе

АГРОХИМИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. агрохимик; 
агрохимйческие мероприятия агрохимик сара 
лар 2. агрохимия ...ы; агрохимйческие работы
агрохимия эштәре

АГРОХИМИЯ ж агрохимия (югары тото
роҡло уңыш алыу маҡсатында цҫемлектәрҙе 
аҙыҡландырыу, ашламалар һәм цҫемлектәрҙе 
химик юл менән һаҡлауҙы ҡулланыу тураһын
дагы фән)

АГУЛЫ мн. агулдар, агул халҡы (Дагстанда 
йәшәгән халыҡ) / /  ед. агул и агулец м агул ир- 
аты; агулка ж агул ҡатын-ҡыҙы

АГУЛЬСКИЙ, -ая, -ое агул ...ы; агульский 
язык агул теле

АД м 1. рел. тамуҡ, йәһәннәм; попасть в ад 
тамуҡҡа инеү; гореть в аду тамуҡта яныу 
2. перен. ауырлыҡ, михнәт, ғазап; ад войны 
һуғыш михнәте ♦ исчадие ада тамуҡ киҫәүе; 
кромешный ад ҡот осҡос хәл, сыҙамаҫлыҡ хәл 

АДАЖИО муз. 1. нареч. адажио, һалмаҡ, яй 
(музыка әҫәрҙәренең башҡарылыу темпына ҡа
рата) 2. с нескл. адажио (яй темпта башҡа- 
рылган музыка әҫәре йәки уның бер өлөшө) 

АДАМОВ: адамово яблоко анат. күмәгәй 
АДАМСИТ м адамсит (тын юлына тәьҫир 

итә торган агыулы матдә)
АДАМСЙТОВЫЙ, -ая, -ое адамсит ...ы; 

адамсйтовый запах адамсит еҫе
АДАПТАЦИЯ ж 1. адаптация, яраҡлашыу 

(тереклектең, тойоу агзаларының йәшәгән

шарттарга яраҡлашыуы, яйлашыуы); адап
тация органйзма организмдың адаптацияһы 
(яраҡлашыуы) 2. ябайлаштырыу, еңелләштереү 
(сит телде өйрәнә башлаусылар өсөн тексты 
еңелләштерец); адаптация текста тексты еңел
ләштереү

АДАПТЕР м адаптер (яҙылган тауышты кө
сәйткес аша яңынан ишеттерә торган прибор) 

АДАПТИРОВАНИЕ с см. адаптация 2, адап- 
тйровать

АДАПТИРОВАТЬ сов., несоә. что ябайлаш
тырыу, еңелләштереү; адаптйровать текст текс
ты ябайлаштырыу

АДАПТИРОВАТЬСЯ несов. яраҡлашыу; 
организм адаптировался организм
яраҡлашҡан

АДВЕРБИАЛИЗАЦИЯ ж\ лингв, адвербиа
лизация, рәүешләшеү, рәүешкә күсеү; адвербиа
лизация прилагательных сифаттарҙың рәүеш- 
ләшеүе

АДВОКАТ м адвокат; коллегия адвокатов
адвокаттар коллегияһы

АДВОКАТСКИЙ, -ая, -ое адвокат ...ы; адво
катская деятельность адвокат эшмәкәрлеге 

АДВОКАТУРА ж собир. адвокаттар 
АДЕКВАТНОСТЬ ж адекватлыҡ, берҙәйлек; 

адекватность понятий төшөнсәләрҙең адекват- 
лығы, берҙәйлеге, тап килеүе

АДЕКВАТНЫЙ, -ая, -ое адекват, тап килгән, 
берҙәй, тиңдәш; адекватные понятия адекват 
(бер төрлө) төшөнсәләр; адекватное явление 
адекват күренеш, тап килгән күренеш

АДЕН бИДЫ  мн. (ед. аденоид м)', мед. аде
ноид (тамаҡ биҙенең шешеп ҙурайыуы)

АДЖАР СКИИ , -ая, -ое аджар ...ы, Аджария 
...ы; аджарский народ аджар халҡы; аджарский 
язык аджар теле

АДЖАРЦЫ мн. аджарҙар, аджар халҡы (АЭ- 
жарстандың төп халҡы) / /  ед. аджарец м ад
жар ир-аты; аджарка ж аджар ҡатын-ҡыҙы 

АДМИНИСТРАТИВНО ТЕРРИТОРИАЛЬ  
НЫЙ, -ая, -ое административ-территориаль; ад- 
министратйвно территориальное деление Pec 
публики Башкортостан Башҡортостан Респуб
ликаһының административ-территориаль бүле
неше

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ, ая, ое 1. адми
нистратив; администратйвная должность адми 
нистратив вазифа; администратйвные меры ад
министратив саралар; в администратйвном по
рядке административ тәртиптә 2. администрация 
...ы; администратйвный отдел администрация 
бүлеге

АДМИНИСТРАТОР м администратор 
(1. нимә менәндер идара итецсе вазифалы ке
ше 2. яуаплы башҡарыусы, етәксе)

АДМИНИСТРАТОРСКИЙ, ая, ое админи 
стратор, администраторлыҡ ...ы; админист-
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раторские способности администраторлыҡ 
һәләте

АДМИНИСТРАЦИЯ ж 1. администрация 
(1. ойошманың, предприятиеның етәксе орга
ны 2 . ойошмала, предприятиела идара итец 
эшен алып барыусы вазифалы кешеләр)', адми
нистрация завода; заводская администрация за 
вод администрацияһы 2. хакимиәт; админист
рация города ҡала хакимиәте

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ с см. админист
рировать

АДМИНИСТРИРОВАТЬ несоә. етәкселек 
итеү (бойороҡтар биреп кенә, бюрократтарса 
етәкселек итец)

АДМИРАЛ м адмирал; адмирал флота флот 
адмиралы; звание адмирала адмирал дәрәжәһе 

АДМИРАЛТЕЙСТВО с адмиралтейство 
(1. иҫк. хәрби караптар төҙөц, ремонтлау һәм 
кәрәк-яраҡ менән тәьмин итец урыны 2. Рә
сәйҙә һәм Англияла флот менән идара итец ор
ганы 3. Санкт-Петербургта элекке хәрби 
флоттың баш идара йорто); здание Адмирал
тейства Адмиралтейство йорто

АДМИРАЛЬСКИЙ, -ая, -ое адмирал ...ы; ад
миральское звание адмирал званиеһы; адми
ральский корабль адмирал карабы

АДМИРАЛЬША ж; разг. адмирал ҡатыны 
АДбНИС м атрасман, һары умырзая, адонис 

(дарыу цләне)
АДРЕС м 1. адрес; домашний адрес йорт ад

ресы; дать адрес адрес биреү; сменйть адрес ад
рес үҙгәртеү; доставить письмо по адресу хатты 
адрес буйынса тапшырыу; писать адрес адрес 
яҙыу 2. ҡотлау яҙыуы; вручить адрес ҡотлау 
яҙыуы биреү 3. тех. адрес, код ♦ не по адресу 
тейешле урынға түгел, кәрәк кешегә түгел; по 
адресу чьему кемгәлер ҡарата; в адрес кого-че- 
го кемдеңдер исеменә

АДРЕСАНТ м адресант (хатты, посылканы 
һ.б. кемгәлер тәгәйенләп ебәргән кеше)

АДРЕСАТ м адресат (хатты һ.б. алган кеше 
йәки учреждение); адресат письма хатты алған 
кеше

АДРЕСНЫЙ, -ая, -ое адрестар ...ы; адресное
бюро адрестар бюроһы; адресная книга адрестар 
кенәгәһе; адресный стол адрестар өҫтәле

АДРЕСОВАТЬ сов., несоә. что, кому-чему
1. адреслау; адресовать письмо хатты адреслау
2. перен. ебәреү, йүнәлтеү; адресовать вопрос 
президиуму һорауҙы президиумға ебәреү

АДРЕСОВАТЬСЯ 1. сов., несоә. куда, к ко
му-чему мөрәжәғәт итеү 2. несоә. страд, от ад
ресовать

АДСКИИ, -ая, -ое 1. тамуҡ, йәһәннәм ...ы; 
адская бездна йәһәннәм (төпкөлө) соҡоро, та
муҡ 2. (ужасный) ҡот осҡос, ифрат ҡыйын; 
адская дорога ҡот осҡос юл 3. (злобный, ковар
ный) уҫал, яуыз; адский замысел яуыз ниәт

4. (чрезмерный) үтә ныҡ, сыҙай алмаҫлыҡ; 
адский холод үтә ныҡ, сыҙай алмаҫлыҡ һыуыҡ 
♦ адский камень уст. тамуҡ ташы (азот 
әсемәле көмөш, көмөш нитраты)

АДСОРБИРОВАТЬ сов., несоә. что и без 
доп.; физ., хим. адсорбциялау

АДСОРБИРОВАТЬСЯ несоә. страд, от ад- 
сорбйровать

АДСО РБЦ ИбН НЫ Й , ая, ое адсорбция 
...ы; адсорбционный процесс адсорбция процесы 

АДСбРБЦИЯ ж; физ., хим. адсорбция (шы
йыҡлыҡ йәки ҡаты есемдең өҫкә ҡатлауы та
рафынан иретмә йәки газ матдәнең цҙләште- 
релеце)

АДЪЙНКТ м адъюнкт (1. югары хәрби уҡыу 
йорттарының аспиранты 2. батша Рәсәйендә 
һәм Көнбайыш Еәропала ҡайһы бер гилми уч- 
реждениеларҙагы кесе гилми вазифа һәм шул 
вазифаны башҡарыусы)

АДЪЮНКТУРА ж адъюнктура (югары хәрби 
уҡыу йорттарының аспирантураһы)

АДЪЮТАНТ м адъютант (хеҙмәт буйынса 
йомоштарҙы йәки штаб эштәрен цтәц өсөн 
хәрби начальник эргәһенә ҡуйылган офицер); 
адъютант командйра дивизии дивизия команди 
рының адъютанты

АДЪЮТАНТСКИЙ, -ая, -ое адъютант, адъю- 
тантлыҡ ...ы; адъютантские обязанности адъю 
тантлыҡ бурыстары

АДЫГЕЙСКИЙ, -ая, -ое адыгей ...ы, Адыгея 
...ы; адыгейский народ адыгей халҡы; ады
гейский язык адыгей теле

АДЫГЁЙЦЫ мн. адыгейҙар, адыгей халҡы 
/У ед. адыгёец м адыгей ир-аты; адыгейка ж 
адыгей ҡатын-ҡыҙы

АЖ частица и союз; прост. 1. у сил. частица 
(даже) хатта; аж и глазом не моргнул хатта күҙен 
дә йомманы 2. союз (так что, что даже; упот
ребляется при придаточных предложениях 
следствия) хатта; на улице тепло, аж тает под 
ногами урамда йылы, хатта аяҡ аҫты иреп ята 

АЖИОТАЖ м 1. ажиотаж (табыш алыу 
маҡсатында биржа ҡагыҙы йәки тауар хаҡы 
курсының яһалма спекуляция юлы менән кц- 
тәрелеце йәки төшөце) 2. перен. ығы-зығы, 
шау-шыу; вызвать ажиотаж ығы-зығы ҡуптарыу 

а ж Ур  I нареч.; бухг. көндөкөн-көнгә, шул 
уҡ көндө ♦ в ажуре бик шәп, тейешле кимәлдә 
(эшкә ҡарата)

АЖУР II м ; уст. ажур, селтәр; вышивать 
ажуром ажур менән сигеү

АЖУРНЫЙ, -ая, -ое 1. (прозрачный) үтә 
күренмәле, селтәрләп эшләнгән; ажурные пер
чатки селтәрләп бәйләнгән бирсәткә 2. перен. 
(искусно и тонко сделанный) оҫта эшләнгән; 
ажурная работа оҫта эшләнгән эш

A3 м 1. аз (урыҫ алфавитындагы “д” хәре
фенең борото атамаһы) 2 . мн. азы; перен.



АЗАЛИЯ
ниҙендер башы, башланғыс мәғлүмәттәр; начать 
с азов баштан башлау, яңынан башлау ♦ ни аза 
(в глаза) не знать; ни аза не знать (не понимать, 
не смыслить) әлепте таяҡ тип белмәү

АЗАЛИЯ ж азалия (төрлө төҫтәге эре сәскә 
атҡан көнъяҡ ҡыуагы)

АЗАРТ м ҡомар, ҡомарлыҡ, ныҡ бирелеү, ма
уығыу, ҡыҙып китеү; войти в азарт ҡомар асы
лыу, ныҡ бирелеү; играть с азартом ҡыҙып ки
теп, ныҡ бирелеп уйнау; спортйвный азарт 
спорт ҡомары

АЗАРТНИЧАТЬ несов.; разг. ҡомарланыу, 
ныҡ мауығыу, ҡыҙып китеү; азартничать в игре 
уйында ҡомарланыу, ныҡ мауығып уйнау

АЗАРТНОСТЬ ж ҡомарлыҡ; азартность иг
ры уйындың ҡомарлығы

АЗАРТНЫЙ, -ая, -ое ҡомар, мауығыусан; 
азартный человек ҡомар кеше ♦ азартная игра 
ҡомарлы уйын

АЗБУКА ж 1. см. алфавйт 2. (букварь) 
әлифба; взять в руки азбуку әлифбаны ҡулға 
алыу; читать азбуку әлифба уҡыу 3. перен. ни
геҙ, башланғыс, әлифба; азбука науки фән ни
геҙҙәре ♦ азбука Морзе Морзе азбукаһы

АЗБУЧНЫЙ, -ая, -ое 1. әлифба ...ы; азбуч
ный материал әлифба материалы 2. алфавит 
...ы; азбучный порядок алфавит тәртибе ♦ аз
бучная йстина һәр кемгә билдәле, нигеҙ (төп) 
хәҡиҡәт

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ, -ая, -ое әзербайжан 
...ы, Әзербайжан ...ы; азербайджанский народ
әзербайжан халҡы; азербайджанский язык әзер
байжан теле

АЗЕРБАЙДЖ АНЦЫ  м н . әзербайжандар, 
әзербайжан халҡы / /  ед. азербайджанец м әзер
байжан ир-аты; азербайджанка ж әзербайжан 
ҡатын-ҡыҙы

АЗИАТСКИЙ, -ая, -ое Азия ...ы; азиатские
страны Азия илдәре

АЗИАТЧИНА ж; уст. ҡырағайлыҡ, томана
лыҡ

АЗИАТЫ мн 1. Азия кешеләре, Азиянан 
сыҡҡан кешеләр / /  ед. азиат Азия ир-аты; ази
атка Азия ҡатын-ҡыҙы 2. уст., бран. азиат, 
наҙан, томана, ҡырағай (кеше)

АЗИМУТ м азимут (1. астр., геол. кцҙә- 
тецсе торган яҫылыҡ менән билдәле нөктә һәм 
ниндәйҙер кцк йөҙөндәге яҡтыртҡыс аша 
цткән вертикаль яҫылыҡ араһындағы мөйөш
2. хәрб. бирелгән хәрәкәт йцнәлеше менән 
төньяҡ йцнәлеш араһында барлыҡҡа килгән 
мөйөш 3. ер өҫтөнән туранан-тураға хәрәкәт 
итец өсөн карта һәм компас менән билдәләнгән 
йцнәлеш)', определение азимута азимутты 
билдәләү; идтй по азимуту азимут буйынса (ба
рыу), хәрәкәт итеү

АЗИМУТАЛЬНЫМ, -ая, -ое спец. азимуталь; 
азимутальное кольцо азимуталь дүңгәләк; ази

мутальный круг компаса компастың азимуталь 
дүңгәләге

АЗИМУТНЫЙ, -ая, -ое азимут ...ы; азимут
ное отклонение азимут тайпылышы

А ЗбТ  м азот (химик элемент, газ)\ сво
бодный азот ирекле азот; ввести в почву азот
тупраҡҡа азот индереү

АЗОТИРОВАНИЕ с см. азотйровать; азо
тирование стали ҡоросто азотлау

АЗОТИРОВАТЬ сов., несов. что азотлау; 
азотйровать почву тупраҡты азотлау; азотйро
вать сталь ҡоросто азотлау

АЗОТИРОВАТЬСЯ несов. страд, от азо
тйровать

АЗОТИСТЫЙ, ая, ое азотлы; азотистая ки
слота азотлы кислота; азотистое железо азотлы 
тимер; азотистые удобрения азотлы ашламалар 

АЗОТНЫЙ, ая, ое азот . . .ы; азотная кисло
та азот кислотаһы

АЗОТОБАКТЕР м азотобактер (һауалағы 
азотты цҙләштерә алған тупраҡ бактерияһы) 

АИР м ҡылыс үлән, ер тамыры 
АИСТ м ҡауҙы; гнездо аиста ҡауҙы ояһы 
АИСТЁНОК м ҡауҙы балаһы 
АИСТНИК м ҡауҙы үләне 
АЙ I межд. 1. (выражает болъ, испуг) уй, 

абау; ай, ай, больно! уй, уй, ауырта!; ай, ай, что 
же это такое! абау, нимә һуң был! 2. (выража
ет упрёк, порицание, сожаление и т.п.) эй, эй- 
эй; ай, как нехорошо әй-әй, яҡшы түгел дә
3. (выражает удивление, восхищение, одобре
ние) их, һай; ай ребята, ай молодцы! һай 
егеттәр, һай шәптәр! ♦ ай да бына, бына нисек; 
ай да веселье бына нисек күңел асыу

AH II союз\ разг. әллә; ай задумал что-то не
доброе? әллә берәй хөсөт уйланыңмы?

АИВА ж айва; цветок айвы айва сәскәһе 
АЙВОВЫЙ, ая, ое айва ...ы; айвовое ва

ренье айва ҡайнатмаһы; айвовое дерево айва 
ағасы

АИДА межд.\ прост, әйҙә, киттек, ҡуҙғал
дыҡ; айда за грибами киттек бәшмәккә; айда во 
двор әйҙә тышҡа сығайыҡ

АЙКАТЬ несов.-, разг. айбайлау; кто-то гром
ко айкает кемдер көслө айбайлай

АЙМАК м аймаҡ (1. Бцрәт Республикаһын
да, Алтай Республикаһында — администра
тив район 2. Монгол Халыҡ Республикаһында 
эре административ-территориаль берәмек
3. тар. төньяҡ-көнсығыш Башҡортостанда бо
ронғо этник бцленеш\ көтөцлектәрҙе бергә 
файҙаланыу нигеҙендә ойошҡан территориаль 
берләшмә)

АЙМАЧНЫЙ, -ая, -ое аймаҡ ...ы; аймачное 
управление аймаҡ идаралығы; аймачный совет
аймаҡ ҡоро

АИРАН м айран; делать айран айран яһау; 
пить айран айран эсеү
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Ай с б е р г  м айсберг (диңгеҙҙә йөҙөп йөрөгән 
боҙ тауы)', вершйна айсберга айсберг түбәһе

АЙСбРЫ  мн.\ у cm. айсорҙар / /  ед. айсбр м 
айсор ир-аты; айсорка ж айсор ҡатын-ҡыҙы; см. 
ассирийцы 1

АКАДЕМИЗМ м академизм (1. гилми эштә 
һәм уҡыу дәрестәрендә фәҡәт теорияга таян- 
ган йцнәлеш 2. һынлы сәшәттә классик цр- 
нәктәргә эйәргән традицияларҙы алган, яңы 
агымдарга ҡаршы көрәшкән йцнәлеш)

АКАДЁМИК м академик; избираться ака
демиком академик булып һайланыу

АКАДЕМИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. академик, 
академия ...ы; академйческий устав академия ус
тавы 2. (учебный) академик; академйческий год 
академик йыл 3. (изданный академией) акаде
мик; академйческое издание академик баҫма; 
академйческий словарь академик һүҙлек 4. (сле
дующий принципам академизма) академизм 
...ы; академйческая жйвопись академизм һынлы 
сәнғәте 5. перен. (чисто теоретический) саф 
теоретик, академик; академйческий спор саф 
теоретик бәхәс ♦ академйческий театр академия 
театры

АКАДЕМИЧНОСТЬ ж 1. академиклыҡ; ака 
демйчность изображения һүрәтләүҙәге академик
лыҡ 2. перен. тормоштан айырылғанлыҡ, акаде- 
миклылыҡ; академйчность суждения фекерләү
ҙең тормоштан айырылған булыуы

АКАДЕМЙЧНЫЙ, ая, ое см. академйчес 
кий 4, 5

АКАДЁМИЯ ж академия; академия меди- 
цйнских наук медицина фәндәре академияһы; 
академия сельскохозяйственных наук ауыл ху
жалығы фәндәре академияһы; Россййская ака
демия наук Рәсәй фәндәр академияһы; академия 
художеств һынлы сәнғәт академияһы (һынлы 
сәшәт өлкәһендәге югары мәктәп һәм югары 
гилми ойошма)

АКАНТ м акант (1. бергәрәк йыйылып, ҡаба
рып торган эре һырлы япраҡлы декоратив 
цҫемлек 2. архит. ошо цләндең япрагы һымаҡ 
итеп биҙәлгән кәрниз һ.б.)

АКАНЬЕ с см. акать
АКАТЬ несоә. “а”лаштырыу (урыҫ телендә 

баҫымһыҙ ижектәрҙә “о” өнөн “д” өнөнә тар
тым итеп әйтец)

АКАЦИЕВЫЙ, -ая, -ое акация ...ы, сәрүәр 
...ы; акациевые лепесткй акация (аҡ сәрүәр) 
сәскәһенең таж япрағы

АКАЦИЯ ж  акация, сәрүәр ♦ белая акация
аҡ сәрүәр; жёлтая акация һары сәрүәр ағасы

АКАЮЩИЙ, -ая, -ее “а”лашҡан; акающий 
говор “а”лашҡан һөйләш

АКВАЛАНГ м акваланг (һыу аҫтында тын 
алыу өсөн махсус аппарат)', надевать акваланг 
акваланг кейеү

АККЛИМАТИЗИРОВАТЬСЯ
АКВАЛАНГЙСТ м аквалангист 
АКВАМАРИН м аквамарин (минерал, кцк- 

һел-йәшел йәки зәңгәр төҫтәге ҡиммәтле таш, 
берилдың бер төрө)

АКВАМАРЙНОВЫЙ, -ая, -ое в разн. знач. 
аквамарин; аквамариновые серьги аквамарин 
алҡа; аквамариновый цвет аквамарин төҫө

АКВАНАВТ м акванавт (һыу аҫтында кцҙә- 
тецҙәр алып барган диңгеҙ тикшеренецсеһе) 

АКВАНАВТИКА ж акванавтика (кешенең 
диңгеҙ аҫтында эшләй алыу мөмкинлеген тик
шергән фән)

АКВАРЕЛИСТ м акварелсе (акварель менән 
һцрәт төшөрөцсе рәссам)

АКВАРЁЛЬ ж акварель (һыуҙа иҙелә торган 
буяу һәм шул буяу менән төшөрөлгән һцрәт)', 
писать акварелью акварель менән һүрәт төшөрөү 

АКВАРЁЛЬНЫЙ, -ая, -ое акварель ...ы, ак
варель менән яһалған; акварельная выставка ак
варель күргәҙмәһе; акварельная техника аква
рель техникаһы; акварельный рисунок акварель 
менән яһалған һүрәт

АКВАРИУМ м аквариум; содержать в ак
вариуме аквариумда тотоу

АКВАРИУМНЫЙ, -ая, -ое аквариум ...ы; ак
вариумная рыба аквариум балығы; аквариумное 
растение аквариум үҫемлеге

АКВАТОРИАЛЬНЫЙ, -ая, -ое акваториаль; 
экваториальные воды акваториаль һыуҙар; эква
ториальные измерения акваториаль үлсәүҙәр 

АКВАТбРИЯ ж акватория (билдәле сик эсе
нә ингән һыу өҫтө, һыу ятыу майҙаны)', аква
тория гидроаэропорта гидроаэропорт аквато
рияһы; акватория Тйхого океана Тымыҡ океан 
акваторияһы

АКВЕД^Ҡ м акведук (һыу торбаларын, 
һугарыу һәм һыу энергетикаһы каналдарын тә- 
рән соҡорҙар, йылгалар, юлдар аша цткәрец 
өсөн яһалган кцпергә оҡшаш ҡоролма)

АКВИ ЛбН м\ трад.-поэт. төньяҡ еле; гроз
ный аквилон дәһшәтле төньяҡ еле

АККЛИМАТИЗАЦИбННЫЙ, ая, ое аккли 
матизация ...ы; акклиматизационный процесс 
акклиматизация процесы

АККЛИМАТИЗАЦИЯ ж ерегеү, климатла
шыу, яраҡлаштырыу, яраҡлашыу; акклимати
зация растений үҫемлектәрҙең ерегеүе; работы по 
акклиматизации климатҡа яраҡлаштырыу эштәре 

АККЛИМАТИЗЙРОВАТЬ сов., несов. кого- 
что климатлаштырыу, яраҡлаштырыу, еректе
реү; акклиматизировать растения үҫемлектәрҙе 
климатлаштырыу

АККЛИМАТИЗЙРОВАТЬСЯ 1 . сов., несов. 
климатлашыу, ерегеү, яраҡлашыу; рыбы аккли 
матизйровались балыҡтар климатлашты 2. сов., 
несов.', перен. эйәләшеү, үҙләшеү, ерегеү, яңыға 
күнегеү 3. несоә. страд, от акклиматизйровать
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АККОМОДАЦИОННЫЙ
АККОМОДАЦИОННЫЙ, -ая, -ое аккомода-

ЦИЯ . . . Ы
АККОМОДАЦИЯ ж\ спец, аккомодация, 

яраҡлашыу; аккомодация глаза күҙҙең яраҡла- 
шыуы (кцҙҙең төрлө алыҫлыҡтамы нәмәне ҡа
рауға яйлашыу һәләтлеге)

АККОМОДИРОВАТЬ сов., несов. кого-что; 
спец. яраҡлаштырыу

АККОМОДИРОВАТЬСЯ несов. страд, от 
аккомодйровать

АККОМПАНЕМЕНТ м; муз. аккомпанемент, 
ҡушылып уйнау; петь под аккомпанемент 
ҡушылып йырлау; написать аккомпанемент ак
компанемент яҙыу

АККОМПАНИАТОР м аккомпаниатор, ҡу
шылып уйнаусы

АККОМПАНЙРОВАНИЕ с см. аккомпа
нировать

АККОМПАНИРОВАТЬ несов. ҡушылып уй
нау, ҡушылыу; аккомпанировать на баяне баян
да ҡушылып уйнау; аккомпанировать певице
йырсыға ҡушылыу

А К К бРД  I м\ муз. аккорд (бер тауыш һы
маҡ ҡабул ителгән төрлө юғарылыҡтағы му
зыкаль тауыштарҙың бергә яңғырауы)-, давать 
аккорд аккорд биреү ♦ аккорд струн ҡылдар ак
корды (һыҙма йәки сиртмә музыка ҡоралдары 
өсөн ҡылдар йыйылмаһы)', заключительный ак
корд һуңғы аккорд, нәтижә

А К К бРД  II м\ уст. аккорд, килешеү (бил
дәле бер эш өсөн тцләц шарты)

АККОРД Е бН  м аккордеон; играть на аккор
деоне аккордеонда уйнау

АККОРДЕОНИСТ м аккордеонсы, аккорде
онда уйнаусы

АККбРДН О нареч. аккорд буйынса, аккорд
лы; работать аккордно аккордлы эшләү

АККбРДНЫ Й, -ая, -ое аккордлы; аккордный 
наряд аккордлы наряд; аккордная оплата ак
кордлы түләү; аккордная работа аккордлы эш 

АККбРДОВЫ Й, -ая, -ое аккордлы; аккордо
вая музыка аккордлы музыка

АККРЕДИТИВ м; фин. аккредитив (бер кре
дит ойошмаһының — банкының, һаҡлыҡ кас
саһының — икенсеһенә билдәле кцләмдәге 
аҡсаны кемгәлер тцләргә бойорған докумен
ты)-, давать аккредитив аккредитив биреү

АККРЕДИТИВНЫЙ, -ая, -ое фин. 1. аккре
дитив ...ы; аккредитйвное поручение аккреди 
тив поручениеһы 2. аккредитивлы; аккреди 
тйвная форма расчётов иҫәп-хисаптың аккреди
тивлы формаһы

АККРЕДИТОВАТЬ сов., несов. кого-что 
1. фин. аккредитлау, вәкил итеп билдәләү (аҡса 
алыуға, сауҙа эштәре башҡарыуға) 2. дин. 
(вәкил итеп) тәғәйенләү; аккредитовать полно
мочным послом тулы хоҡуҡлы илсе итеп 
тәғәйенләү

АККРЕДИТОВАТЬСЯ несов. страд, от ак
кредитовать

АККУМУЛИРОВАНИЕ с см. аккумулйро 
вать

АККУМУЛИРОВАТЬ сов., несов. что; 
спец. аккумуляция яһау, йыйыу, туплау; акку
мулировать энергию энергия туплау

АККУМУЛИРОВАТЬСЯ 1. сов., несов.; 
спец. йыйылыу, тупланыу 2. несов. страд, от 
аккумулировать

АККУМУЛЙТОР м; тех. аккумулятор; за
рядка аккумулятора аккумуляторҙы зарядлау 

АККУМУЛЯТОРНЫЙ, -ая, -ое аккумулятор 
...ы; аккумуляторная батарея аккумулятор бата
реяһы

АККУМУЛЙЦИЯ ж; спец. аккумуляция, 
йыйылма, тупланма; аккумуляция энергии энер
гия тупланмаһы

АККУРАТ нареч.-, прост, тап, нәҡ; аккурат 
у дома остановйлся тап өй эргәһендә туҡтаны 
♦ в аккурат: 1) тап; в аккурат перед сном тап 
йоҡлар алдынан; 2) тап-таман; платье в аккурат 
тап-таман күлдәк; в аккурате тейешенсә, ҡу
шылғанса

АККУРАТНО нареч. 1. тәртип менән, 
ыҫпай, бөхтә, йыйнаҡ, ыҡсым итеп; завернуть 
аккуратно ыҡсым итеп төрөү; одеваться акку
ратно ыҫпай кейенеү 2. һаҡ, һаҡланып, һаҡлыҡ 
менән, ипләп; есть аккуратно ипләп кенә ашау
3. разг. теүәл, ваҡытында, мәлендә; аккуратно 
отсылать деньги аҡсаны ваҡытында ебәреү; ак
куратно платить взносы взносты ваҡытында 
түләп барыу

АККУРАТНОСТЬ ж  1. ыҫпайлыҡ, бөхтәлек, 
йыйнаҡлыҡ, ыҡсымлыҡ; проявйть аккуратность 
йыйнаҡлыҡ күрһәтеү 2. һаҡлыҡ, иплелек 3. те
үәллек; аккуратность в работе эштәге теүәллек 

АККУРАТНЫЙ, -ая, -ое 1. ыҫпай, бөхтә, 
йыйнаҡ, ыҡсым; аккуратный человек ыҫпай ке
ше; аккуратная одежда ыҡсым кейем; быть ак
куратным йыйнаҡ булыу 2. ипле, тәртипле; ак
куратный в обращении мөғәмәләһе ипле 
3. теүәл, ваҡытлы; аккуратный в работе эштә 
теүәл

АКМЕИЗМ м; лит. акмеизм (урыҫ шиғриә
тендә 20 б. башында барлыҡҡа килеп, “сәнғәт 
сәнғәт өсөн” теорияһын алға һөргән, индивиду
ализмға өндәгән ағым)

АКМЕИСТ м акмеизм яҡлы шағир 
АКОНИТ м айыутабан (һары, зәңгәр, зәңгәр- 

кцк сәскә атҡан дарыу цләне)
АКР м акр (Америкала, Англияла 4047 кв. 

метрға тиң булған ер цлсәц берәмеге)
АКРИХИН м; фарм. акрихин (хининды ал

маштырған малярияға ҡаршы синтетик пре
парат)

АКРИХЙНОВЫЙ, -ая, -ое акрихин ...ы; ак 
рихйновый порошок акрихин онтағы



АКТИВНЫЙ
АКРОБАТ м  и АКРОБАТКА ж  акробат; вы 

ступлёние акробатов акробаттар сығышы
АКРОБАТИЗМ м акробатизм (гимнастик 

номерҙарҙы башҡаргандагы таһыллыҡ, камил
лыҡ)

АКРОБАТИКА ж акробатика (гимнастика 
һәм цирк сәшәте төрө)

АКРОБАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. акробатика 
...ы; акробатическая школа акробатика мәктәбе 
2. акробатик; акробатический номер акробатик 
номер; акробатйческое упражнение акробатик 
күнекмә

АКРбПОЛЬ м акрополь (гәҙәттә, ҡалҡыу
лыҡта урынлашҡан борото грек ҡалаһының 
ныгытмалы цҙәк өлөшө; ҡәлгә)

АКРОСТИХ м; лит. акростих (һәр юлдың 
баш хәрефенән йәки бер нисә хәрефенән берәй 
һцҙ йәки фраза килтереп сыгарып яҙылған 
шшыр)

АКСАМИТ м аксамит (беше итеп һугылган 
биҙәкле борошо бәрхәт төрө)

АКСАКАЛ м аҡһаҡал, ил ҡарты; совет акса
калов аҡһаҡалдар йыйыны

АКСЕЛЕРАТ м акселерат (кәцҙәгә цҙ йәшенә 
ҡараганда шәберәк цҫкән цҫмер)

АКСЕЛЕРАТОР м; тех. акселератор (әйлә
неш һанын цҙгәртер өсөн эске яныу газ двига
теле цилиндрҙарына яғыулыҡ агымын көйләп 
тороусы механизм)

АКСЕЛЬБАНТ м аксельбант (1. хәрб. рево
люцияға тиклемге урыҫ армияһында һәм 
ҡайһы бер сит ил армияларында форманың 
иңбашына һалына торган остары, металл суҡ
2. иҫк. лакейҙар кейеменең яурынына тегелгән 
туҡыма); сюртук с аксельбантами аксельбант
лы сюртук

АКСЕССУАР м аксессуар (1. төрлө кәрәк- 
яраҡ нәмә 2. нимәгәлер өҫтәмә булган, төп 
нәмә өсөн фон йәки ниндәйҙер шарт тыу
ҙырған икенсе дәрәжәләге кцренеш, деталь
3. театрҙа сәхнә йыһазы); аксессуары роман 
тйческого Средневековья Урта быуаттың роман 
тик аксессуарҙары; аксессуары картйны һүрәт
тәге аксессуарҙар

АКСИбМА ж; мат., филос. аксиома (иҫбат- 
лауһыҙ ҡабул ителгән хәҡиҡәт һәм башҡа 
тәғлимәттәрҙең дөрөҫлөгөн иҫбатларға нигеҙ 
булып торған сығанаҡ); аксиомы геометрии 
геометрияның аксиомалары

АКСИОМАТИКА ж аксиоматика (теге йәки 
был фән нигеҙендә ятҡан аксиомалар)

АКТ м 1. (действие, событие) эш, хәрәкәт; 
акт творчества ижад эше 2. (указ, постановле
ние) акт; акт на вечное пользование землёй ер 
менән мәңге файҙаланыу хоҡуғын раҫлаған акт 
3. (документ) акт; акт о передаче имущества 
мөлкәтте тапшырыу тураһындағы акт; обвини

тельный акт ғәйепләү акты; составить акт акт
төҙөү 4. театр, бүлек, пәрҙә, шаршау; комедия 
в трёх актах өс шаршаулы комедия ♦ акты гра
жданского состояния гражданлыҡ хәле акттары 
(махсус дәцләт органдары тарафынан тыуыу, 
цлец, никах, айырылышыу һ.б. факттарҙы 
теркәц)

АКТЕР м 1. актёр; выступление актёра актёр 
сығышы 2. перен., разг. (притворщик) ҡылансыҡ

АКТЕРСКИЙ, -ая, -ое актёр ...ы; актёрская 
комната актёрҙар бүлмәһе; актёрское мастерст
во актёрлыҡ оҫталығы; актёрская техника ак- 
тёрлыҡ техникаһы

АКТЕРСТВО с 1. актёрлыҡ 2. перен., разг. 
ҡыланыш, ҡылансыҡлыҡ

АКТИВ I м актив; актйв класса синыф акти
вы; собрание актйва актив йыйылышы

АКТИВ II м 1. фин. актив (предприятиеның 
бөтә булған мал-мөлкәт ҡиммәте); актйв ба
лансового счёта баланс иҫәбенең активы; запи
сать в актйв активҡа яҙыу 2. перен. уңыштар, 
ҡаҙаныштар, өҫтөнлөктәр; записать что-либо се
бе в актйв нимәнелер үҙ ҡаҙанышың иҫәбенә ин
дереү

АКТИВАЦИЯ ж активация (хәрәкәтһеҙ хәл
дән хәрәкәткә килтерец, эшмәкәрлекте көсәй- 
тец); активация молекул молекулалар актива- 
цияһы; активация ферментов ферменттар акти- 
вацияһы

АКТИВИЗАЦИЯ ж см. активизировать, ак
тивизироваться

АКТИВИЗЙРОВАТЬ сов., несов. кого-что 
йәнләндереү, активлаштырыу, активлығын арт
тырыу; активизировать народ халыҡты йәнлән-
дереү

АКТИВИЗИРОВАТЬСЯ 1 . сов., несов. ак
тивлашыу, ҡыҙыу, дәррәүләнеү; борьба активи
зировалась көрәш ҡыҙҙы; работа активизйрует
ся эш ҡыҙа 2. несов. страд, от активизйровать

АКТИВИРОВАТЬ сов., несов. что актива- 
циялау

АКТИВИРОВАТЬСЯ несов. страд, от акти 
вйровать

АКТИВИСТ м активист, әүҙем кеше; акти
вистка ж актив ҡатын-ҡыҙ, активистка

АКТИВНОСТЬ ж активлыҡ, әүҙемлек; под
нять актйвность активлыҡты күтәреү; проявлять 
активность активлыҡ күрһәтеү; актйвность 
солнца ҡояш активлығы; творческая актйвность 
ижади әүҙемлек

АКТЙВНЫЙ I, ая, ое 1. см. актив I; ак 
тйвная сйла актив көс; активный рабочий актив 
эшсе; активный член кружка түңәрәктең актив 
ағзаһы 2. көслө, тиҙ; актйвная химйческая реак
ция көслө химик реакция; актйвная оборона 
көслө оборона ♦ актйвное избирательное право 
актив һайлау хоҡуғы 
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АКТИВНЫЙ
а к т и в н ы й  и , -ая, -ое см. актив II; актйв 

ное имущество актив мөлкәте; актйвный баланс
актив балансы

АКТИНИИ м актиний (радиоактив химик 
элемент)

АКТИНИЯ ж актиния (ҡыуыш эслеләр кла
сына ингән һәрмәцесле диңгеҙ хайуаны) 

АКТИРОВАНИЕ с см. актйровать 
АКТИРОВАТЬ сов., несов. что акт төҙөү; 

актйровать имущество мөлкәткә акт төҙөү
АКТИРОВАТЬСЯ несов. страд, от актй

ровать
...АКТНЫИ, -ая, -ое урыҫ телендәге ҡушма 

һцҙҙәрҙең “нисә пәрҙәнән (шаршауҙан) торган” 
мәгәнәһен аңлатҡан икенсе өлөшө, мәҫ., двух
актная пьеса ике шаршаулы пьеса

АКТОВЫЙ, -ая, -ое 1. акт(тар) ...ы; актовая 
бумага акттар ҡағыҙы (төрлө ҡагыҙҙар, киле- 
шецҙәр һ.б. яҙыла торган герблы ҡагыҙ) 
2. акт(тар) ...ы; актовый зал йыйылыштар (тан
таналар) залы

АКТРИСА ж актёр ҡатын-ҡыҙ, актриса 
АКТУАЛЬНОСТЬ ж  актуаллек; ак

туальность темы теманың актуаллеге; терять ак
туальность актуаллекте юғалтыу

АКТУАЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (современный) 
актуаль; актуальный вопрос актуаль мәсьәлә
2. спец, (существующий) актуаль

АК^ЛА ж акула; белая акула аҡ акула; голу
бая акула зәңгәр акула

АК^ЛИЙ, -ья, -ье акула ...ы; акульи зубы 
акула тештәре; акульи плавникй акула йөҙгөстәре 

АКУЛОВЫЕ мн.\ зоол. акула һымаҡтар 
АКУСТИК м акустик (акустика өлкәһендәге 

белгес)
АКУСТИКА ж акустика (1 . физиканың 

тауыштарҙы өйрәнә торган бцлеге 2 . бцлмәлә 
тауыштың ишетелец шарты)\ акустика кон
цертного зала концерт залының акустикаһы; за
коны акустики акустика ҡанундары; плохая 
акустика насар акустика; хорошая акустика яҡ 
шы акустика

АКУСТЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое акустика ...ы; 
акустйческие условия зала залдың акустика 
шарттары 2. акустик; акустйческий аппарат аку
стик аппарат

АКУШЁР м акушер (акушерлыҡ буйынса 
белгес, табип)

АКУШЁРКА ж акушерка (бала тапҡанда цҙ 
аллы ярҙам итергә хоҡугы булган урта меди
цина белеменә эйә ҡатын-ҡыҙ)

АКУШЁРСКИЙ, -ая, -ое 1. акушерҙар ...ы; 
акушерские курсы акушерҙар курсы 2. акушер
лыҡ ...ы; акушерская практика акушерлыҡ 
практикаһы

АКУШЁРСТВО с акушерлыҡ (1. медицина
ның йөклө ҡатындарға һәм бала тапҡандарға

табип ярҙамы кцрһәтә торган бцлеге 2. аку
шер эшмәкәрлеге)

АКЦЁНТ м акцент (1. лингв, һцҙгә төшкән 
баҫым, баҫым билдәһе 2 . икенсе телде ирек
һеҙҙән боҙоп әйтец 3. ниндәйҙер телгә хас 
цҙенә бер төрлө һөйләц характеры)', говорйть 
с акцентом акцент менән һөйләү; произносйть 
слова с акцентом һүҙҙәрҙе акцент яһап әйтеү 
♦ делать акцент на чём ниндәйҙер фекергә 
баҫым яһау, нимәгәлер айырым иғтибар биреү 

АКЦЕНТИРОВАТЬ сов., несов. что и без 
доп. 1. лингв, акцент билдәһе ҡуйыу 2. перен. 
фекергә баҫым яһау, айырым иғтибар биреү 

АКЦЕНТИРОВАТЬСЯ несов. страд, от ак- 
центйровать

АКЦЁНТНЫЙ, ая, ое 1. см. акцент 1; ак
центный знак акцент билдәһе 2. акцентлы; ак
центное произношение акцентлы һөйләү ♦ ак
центный стих лит. акцентлы шиғыр (баҫымһыҙ 
һәм баҫымлы ижектәрҙең сиратлашырының 
ирекле булыуы, ритм нигеҙенә баҫымлы ижек
тәр һанының яҡынса тигеҙлеге һалынған саф 
тоник шиғыр формаһы)

АКЦЕПТОВАТЬ сов., несов. см. акценти
ровать

АКЦЕНТ ОЛбГИЯ ж 1. акцентология (лингв, 
баҫымдар тураһындағы тәғлимәт, тел ғиле
мендә баҫымдар системаһын, уларҙың цҫешен 
йәки билдәле тарихи осорҙағы торошон өйрә- 
нецсе бцлек) 2 . см. акцентуация

АКЦЕНТУАЦИЯ ж\ лингв, баҫымдар систе
маһы; акцентуация башкйрского языка башҡорт 
теленең баҫымдар системаһы; акцентуация про
изведения әҫәрҙең баҫымдар системаһы

АКЦЁПТ м акцепт (1. юр. тәҡдим ителгән 
шартта килешец төҙөцгә ризалыҡ 2 . фин. х у 
жалыҡ ойошмалары араһындағы ҡул аҡсаһыҙ 
иҫәп формаһы, шулай уҡ аҡса документта
рын — счёттарҙы, әекселдәрҙе һ.б. — тцләцгә 
ризалыҡ)

АКЦЁПТНЫЙ, -ая, -ое акцепт ...ы; ак
цептная форма расчётов иҫәпләшеүҙең акцепт 
формаһы

АКЦЕПТОВАТЬ сов., несов. что\ фин. ак- 
цептлау (документтар буйынса аҡса тцләцҙе 
раҫлау)', акцептовать счёт счетты акцептлау 

АКЦЕПТОВАТЬСЯ несов. страд, от акцеп
товать

АКЦИЗ м акциз (1. фин. киң ҡулланыу та
уарҙарына ситләтелгән һалым 2 . иҫк. револю
цияға тиклемге Рәсәйҙә шул һалымды йыйған 
идаралыҡ, ойошма)', обложйть акцйзом акциз 
һалыу; служйть в акцйзе акцизда хеҙмәт итеү 

АКЦИЗНЫЙ, -ая, -ое акциз ...ы; акцизный 
инспектор акциз инспекторы; акцизный сбор ак
циз йыйымы 2. в знач. сущ. акцизный м; уст., 
разг. акциз чиновнигы



АЛЛАХ
АКЦИОНЕР м акционер (акциялар хужаһы, 

акционерҙар предприятиеһында ҡатнашыусы 
кеше)

АКЦИОНЕРНЫЙ, -ая, -ое акционер(ҙар) 
...ы; акционерная компания акционерҙар ком
панияһы; акционерное общество акционерҙар 
йәмғиәте; акционерный капитал акционерҙар 
капиталы

АКЦИЯ I ж акция (предприятием өлөш ин
дергәнде белдергән, уның эшендә һәм табы
шында ҡатнашырга хоҡуҡ биргән ҡиммәтле 
ҡагыҙ); доходная акция керемле акция; приоб
ретать акции акция һатып алыу; ♦ акции повы
шаются чьи әһәмиәте (дәрәжәһе) күтәрелә; 
акции падают чьи әһәмиәте (йоғонтоһо) кәмей 
(төшә)

АКЦИЯ II ж', книжн. акция, сығыш (ниндәй
ҙер маҡсатҡа ирешец өсөн башҡарылган эш); 
военная акция һуғыш акцияһы; дипломатйчес- 
кая акция дипломатик акция

АКЫН м аҡын; творчество акынов аҡындар 
ижады

АЛБАНСКИЙ, -ая, -ое албан ...ы, Ал
бания...ы; албанский народ албан халҡы; ал
банский язык албан теле

АЛБАНЦЫ мн. албандар, албан халҡы / /  ед. 
албанец м албан, албан ир-аты; албанка ж албан 
ҡатын-ҡыҙы

АЛГЕБРА ж алгебра; урок алгебры алгебра 
дәресе

АЛГЕБРАИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. алгебраик; 
алгебрайческое выражение алгебраик аңлатма; 
алгебрайческое число алгебраик һан 2. алгебра 
...ы; алгебраические уравнения алгебра ти 
геҙләмәләре

АЛГОРИТМ м; мат. алгоритм; алгоритм из
влечения корня из числа һандан тамыр алыу ал
горитмы

АЛЕБАРДА ж алебарда (осо һөңгө менән ба
рып бөткән оҙон һаплы айбалта, борото ҡорал)

АЛЕБАСТР м  алебастр; производство але
бастра алебастр етештереү

АЛЕБАСТРОВЫЙ, -ая, -ое алебастр ...ы; 
алебастровый завод алебастр заводы

АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ: александрййский 
стих лит. александрия шиғыры (өсөнсө сто
панан һуң пауза (цезура) яһалган ун ике йәки 
ун өс ижектән торган алты стопалы ямб 
шшыры)

АЛЕКСАНДРИТ м александрит (көн яҡты
һында ҡуйы зөбәржәт йәшел төҫтәге, яһалма 
яҡтылыҡта ҡара ҡыҙыл төҫкә ингән ҡиммәт
ле таш)

АЛЁТЬ несоө. 1. (выделяться алым цветом) 
алһыуланып тороу (күренеү); вдалй алеют маки 
алыҫта мәктәр алланып күренә 2. (становиться 
алым) алланыу, алһыуланыу, ал төҫкә инеү; го
ризонт алёет офоҡ алһыулана

АЛЕУТСКИЙ, -ая, -ое алеут ...ы; алеутский
народ алеут халҡы; алеутский язык алеут теле 

АЛЕУТЫ мн. алеуттар, алеут халҡы (Алеут 
һәм Командор утрауҙарының төп халҡы) / /  
ед. алеут м алеут ир-аты; алеутка ж алеут ҡатын- 
ҡыҙы

АЛЖИРЦЫ мн. алжирҙар, алжир халҡы / /  
ед. алжйрец м алжир ир-аты; алжйрка ж алжир 
ҡатын-ҡыҙы

АЛИ и АЛЬ союз; уст. см. йли 
АЛИБИ с нескл.; юр. алиби (енәйәт эшлән

гән ваҡытта гәйепләнецсенең енәйәт ҡылын
ған урында булмауы); доказать своё алиби 
үҙенең алибийын иҫбатлау; приводйть алиби в 
своё оправдание үҙеңде аҡлап алиби килтереү 

АЛИЗАРИН м; хим. ализарин (марена та
мырынан йәки яһалма юл менән алытан буяу
сы матдә)

АЛИЗАРЙНОВЫЙ, -ая, -ое ализарин; али
зариновая краска ализарин буяу

АЛИМЁНТНЫИ, -ая, -ое алимент ...ы; али
ментные дела в суде судтағы алимент юллау 
эштәре

АЛИМЁНТЩИК м и АЛИМЁНТЩИЦА ж
алимент түләүсе

АЛИМЁНТЫ мн. алимент; платить алименты
алимент түләү; получать алименты алимент 
алыу

АЛКАЛбИД м; хим. алкалоид (көслө физио
логик тәьҫирле һелте характерындағы азотлы 
органик матдә)

АЛКАЛбИДНЫ Й, -ая, -ое алкалоид ...ы; ал
калоидный раствор алкалоид иретмәһе

АЛКАТЬ несоә.; книжн., уст. 1. асығыу 
2. чего и с неопр. бик ныҡ теләү

АЛКОГОЛИЗМ м алкоголизм, эскеселек, 
эскелек; борьба против алкоголизма алкого
лизмға ҡаршы көрәш, эскелеккә ҡаршы көрәш; 
лечиться от алкоголизма алкоголизмдан дауа
ланыу

АЛКОГбЛИК м и АЛКОГОЛЙЧКА ж алко 
голик эскесе

АЛКОГбЛЬ м 1. алкоголь, иҫерткес эсем
лектәр); действие алкоголя иҫерткес эсемлек 
тәьҫире, алкоголь тәьҫире 2. мн. алкогбли хим. 
алкоголдәр (кислород менән водород төркөмдә
ренән торған органик берләшмәләр)

АЛКОГбЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. спиртлы, алко
голле, иҫерткес; алкогольные напйтки алкогол
ле эсемлектәр, спиртлы эсемлектәр 2. алкоголь 
...ы; алкогольная промышленность алкоголь 
сәнәғәте; алкогольное воздействие алкоголь 
тәьҫире 3. алкоголь тыуҙырған, алкоголдән бул
ған; алкогольное отравление алкоголдән ағыу 
ланыу

АЛЛАХ м  Алла ♦ аллах знает (ведает) алла 
белә, бер кемгә билдәһеҙ; одному аллаху из
вестно алла үҙе генә белә, бер кем дә белмәй
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АЛЛЕГОРИЧЕСКИЙ
АЛЛЕГОРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое аллегорик, ки- 

нәйәле, ситләтеп әйтелгән; аллегорйческий жанр 
аллегорик жанр; аллегорйческий образ аллего
рик образ; аллегорйческий приём аллегорик 
алым

АЛЛЕГОРИЧНЫЙ, ая ое см. аллегорйчес 
кий; аллегорйчное высказывание аллегорик һүҙ 
(хәбәр), кинәйәле (ситләтеп) һөйләү

АЛЛЕГОРИЯ ж аллегория (абстракт тө
шөнсәне һын менән әйтеп бирец алымы); сит
ләтеп әйтелгән, кинәйәле һүҙ

АЛЛЕГРЁТТ О муз. аллегретто (1. урта 
тиҙлектә музыка әҫәрен башҡарыу темпы
2. уртаса темпта башҡарыла торган музыка 
әҫәре йәки уның бер өлөшө)

АЛЛЁГРИ с нескл.; у cm. аллегри (отошо 
шунда уҡ  тцләнә торган лотерея)

АЛЛЁГРО муз. 1. нареч. тиҙ, йәнле (музы
ка әҫәрен башҡарыу темпы тураһында) 2. с 
нескл. аллегро (шәп темпта башҡарыла 
тормн музыка әҫәре йәки уның бер өлөшө) 

АЛЛЕРГЁН м аллерген (аллергия тыуҙы
рыусы матдә)

АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое аллергия ...ы, 
аллергик; аллергйческое заболевание аллергик 
ауырыу

АЛЛЕРГИЯ ж аллергия (ярһытҡыстарҙың 
тәьҫиренә организмдың нормаль булмаган ре
акцияһы)

АЛЛЕРГОЛОГ м аллерголог, аллергология 
белгесе

АЛЛЕРГОЛОГИЯ ж аллергология (медици
наның бер тармагы)

АЛЛЁЯ ж аллея; аллея акаций сәрүәр ал
леяһы; берёзовая аллея ҡайын аллеяһы; гулять 
по аллёе аллея буйлап йөрөү

АЛЛИГАТОР м аллигатор (Америкала һәм 
Көньяҡ Ҡытайҙа осраган крокодил төрө) 

АЛЛИТЕРАЦИЯ ж; лит. аллитерация (нә
фис телмәрҙең тәьҫирен көсәйтец өсөн һцҙҙәр- 
ҙә бер төрлө тартынҡыларҙы билдәле тәр
типтә туплап бирец алымы); явление аллите
рации в стихотворении шиғырҙағы аллитерация 
күренеше

АЛЛО межд. алло; алло, вы слушаете меня?
алло, һеҙ мине тыңлайһығыҙмы?

АЛЛОПАТ м аллопат (аллопатия ысулда
рын ҡулланыусы табип)

АЛЛОПАТИЯ ; к; мед. аллопатия (гомеопа- 
тияга ҡапма-ҡаршы булган, гәҙәти дауалау 
системаһы)

АЛЛОТРОПИЧЕСКИЙ, -ая, -ое аллотропик; 
аллотропйческие видоизменения аллотропик 
төр үҙгәртеүҙәр

АЛЛОТРОПИЯ ж; хим. аллотропия (бер цк 
элементтың төрлө ябай матдәләр барлыҡҡа 
килтерә алыу цҙенсәлеге)

АЛЛЮВИАЛЬНЫЙ, ая, ое аллювиаль; ал 
лювиальные отложения аллювиаль ҡатламдар 

АЛЛЙВИЙ м; геол. аллювий (агар һыуҙар 
йогонтоһонда барлыҡҡа килгән ҡатламдар — 
һарыҡташтар, ҡомдар, ҡырсынташтар һ.б.)

а л л н 5р  м аллюр (аттың хәрәкәт рәцеше, 
йөрөшө: атлау, юртыу, һикертец, сабыу һ.б.); 
разновйдности аллюра аттың хәрәкәт төрҙәре, 
аллюр төрҙәре

АЛМАЗ м; мин. алмас; добывать алмазы ал
мас табыу ♦ алмаз режут только алмазом алмас 
ты алмас менән ҡырҡалар

АЛМАЗНЫЙ, -ая, -ое 1. алмас ...ы; алмаз
ное месторождение алмас ятҡылығы; 2. ал
мас; алмазный стеклорез алмас быяла ҡырҡ
ҡыс; алмазное ожерелье бриллиант (гәүһәр) 
муйынсаҡ

АЛМАЗОДОБЫВАЮЩИЙ, ая, ее алмас 
сығарыу; алмазодобывающая промышленность
алмас сығарыу сәнәғәте

АЛМАЗОНОСНЫЙ, ая, ое алмаслы; алма 
зонбсный пласт алмаслы ҡатлам

АЛОГИЗМ м алогизм, логикаһыҙлыҡ (логик 
эҙмә-эҙлелеге булмаган, ҡапма-ҡаршылыҡлы 
фекер һәм телмәр)

АЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое книжн. эҙмә-эҙлек- 
һеҙ, логикаһыҙ

АЛОГИЧНОСТЬ ж; книжн. эҙмә-эҙлекһеҙ- 
лек, логикаһыҙлыҡ

АЛОГЙЧНЫЙ, ая, ое см. алогйческий 
АЛОЙНЫЙ, ая, ое алоэ .. .ы; алойный сок

алой һуты; алойный лист алой япрағы 
АЛО-РОЗОВЫЙ, -ая, -ое аллы-гѳллѳ 
АЛОЭ с нескл. алой, йөҙйәшәр 
а л т а й с к и й , -ая, -ое алтай, Алтай ...ы; ал

тайская порода овец алтай тоҡомло һарыҡ; ал
тайский язык алтай теле; алтайские языкй алтай 
телдәре

АЛТАЙЦЫ мн. алтайҙар, алтай халҡы (Алтай 
Республикаһының төп халҡы) / /  ед. алтаец м 
алтай ир-аты; алтайка ж алтай ҡатын-ҡыҙы

АЛТАРЬ м алтарь, миһрап (1. тәцтормош 
халыҡтарында ҡорбан сала торган урын 
2. сиркәцҙә төп залдың тцре) ♦ возложйть 
(принестй) на алтарь отечества (искусства, 
науки, любвй и т.п.) что ватан (сәнғәт, фән, 
мөхәббәт һ.б.) өсөн ҡорбан итеү

АЛТЁЙ м бесәй тырнағы (борсағы), һиҙәп 
үләне

АЛТЁЙКА ж; разг. бесәй борсағы төнәтмәһе 
АЛТЫН м; уст. барнау (борошо Рәсәйҙәге 

өс тинлек баҡыр аҡса)
АЛФАВЙТ м алфавит; арабский алфавйт ғә 

рәп алфавиты; расположйть по алфавйту алфа 
вит тәртибендә урынлаштырыу, алфавит буйын
са урынлаштырыу

АЛФАВИТНЫЙ, ая, -ое 1. алфавит ...ы; пи
сать в алфавйтном порядке алфавит тәртибендә
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яҙыу; 2. алфавитлы; алфавитный спйсок алфа
витлы исемлек; алфавйтный указатель алфавит
лы күрһәткес

АЛХИМИК м алхимик (алхимия менән шө
ғөлләнгән кеше)

АЛХИМИЯ ж алхимия (урта быуаттарҙа 
ғилми химияға тиклем йәшәгән, ябай метал
дан алтын — “философия ташы” алыу юлда
рын эҙләгән мистик тәғлимәт)

АЛЧНОСТЬ ж ҡомһоҙлоҡ, ҡомағайлыҡ, хи
реслек; алчность к деньгам аҡсаға ҡомһоҙлоҡ 

АЛЧНЫЙ, -ая, -ое ҡомһоҙ, ҡомағай, хирес; 
алчный человек ҡомһоҙ кеше

АЛЫН, -ая, -ое ал, аҡһыл-ҡыҙыл, алһыу; 
алая заря алһыу таң; алый флаг ал флаг; ста
новиться алым алһыуланыу

АЛЫЧА ж алса (ағасы һәм емеше) 
АЛЫЧбВЫЙ, ая, ое алса ...ы; алычовое 

варенье алса ҡайнатмаһы
АЛЬБАТРбС м альбатрос (оҙонса суҡышлы, 

оҙон тар ҡанатлы ҙур диңгеҙ ҡошо); бело
снежный альбатрос аҡ һыртлы альбатрос; тем- 
носпйнный альбатрос ҡуңыр һыртлы альбатрос 

АЛЬБИНЙЗМ м альбинизм (тәнгә төҫ бир
гән меланик пигменттың тыумыштан булма
уы); альбинйзм животных хайуандарҙағы аль
бинизм

АЛЬБИНбС м альбинос (альбинизм хас бул
ған цҫемлек йәки йән эйәһе)

АЛЬБбМ  м альбом; альбом фотоснимков фо 
толар альбомы; чертёжный альбом һыҙмалар 
альбомы; писать в альбом альбомға яҙыу

АЛЬБбМНЫЙ, -ая, -ое альбом ...ы; альбом
ный лист альбом бите

АЛЬБУМИНЫ мн.; биохим. аҡһымдар, аль
буминдар (һыуҙа ирецсән ябай тәбиғи аҡһым
дар төркөмө)

АЛЬВЕбЛЫ мн.; анат. 1. үпкә ҡыуыҡсаһы 
2. теш соҡоро

АЛЬКбВ м стеналағы ҡыуышлыҡ (карауат 
ҡуйыр өсөн стенаға инә биреп эшләнгән урын) 

АЛЬМАНАХ м альманах (төрлө яҙыусылар
ҙың әҫәрҙәренән тупланған әҙәби йыйынтыҡ); 
литературный альманах әҙәби альманах; выпус
кать альманах альманах сығарыу

АЛЬПЕНШ ТбК м альпеншток (бейек тау
ҙарға, боҙлоҡтарға менгәндә ҡулланыла тор
ған башы осло тимерле оҙон таяҡ)

АЛЬПИИСКИИ, -ая, -ое (высокогорный) бе
йек тау ...ы; альпййская растйтельность бейек 
тау үҫемлектәре; альпийские луга бейек тау 
туғайлыҡтары; альпййские пастбища бейек тау 
көтөүлектәре

АЛЬПИНАРИИ м альпинарий (баҡсаның 
йәки парктың бейек тау цҫемлектәре цҫкән 
ташлы тау һымаҡ өлөшө)

АЛЬПИНИАДА ж альпиниада (альпинис
тарҙың кцмәк походы)

АЛЬФА РАСПАД
АЛЬПИНИЗМ м тау туризмы, альпинизм; 

заниматься альпинизмом альпинизм менән 
шөғөлләнеү

АЛЫІИНЙСТ м и АЛЫІИНЙСТКА ж аль
пинист, тау турисы

АЛЫІИНЙСТСКИЙ, -ая, -ое альпинистар 
...ы; альпинистский лагерь альпинистар лагеры; 
альпинистский клуб альпинистар клубы

АЛЬТ м; муз. альт (1. балаларҙың ҡалын 
тауышы 2. хорҙа балаларҙың йәки ҡатын-ҡыҙ
ҙың ҡалын тауышы менән башҡарылған пар
тия 3. тцбән регистрлы ҡыллы йәки тынлы 
музыка ҡоралы)

АЛЬТЕРАЦИЯ ж; муз. альтерация (тауыш
тың ярты йәки бер тонға кцтәрелеце йәки 
төшөце)

АЛЬТЕРНАТИВА ж альтернатива (1. бер-бе
реһенә ҡаршы торған ике йәки бер нисә мөм
кинселек араһынан береһен һайлап алыу хәжә
те 2. шундай хәжәттең һәр береһе); иметь 
альтернатйву альтернативалы булыу

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ, ая, ое 1. альтерна 
тив; альтернатйвная кандидатура на выборах 
һайлауҙа күрһәтелгән альтернатив кандидатура; 
альтернатйвная постановка вопроса мәсьәләнең 
альтернатив ҡуйылышы 2. альтернативалы; аль
тернативное обязательство альтернативалы 
йөкләмә

АЛЬТИМЁТР м; ав. альтиметр (осоу бейек
леген билдәләй торған самолёт приборы)

АЛЬТЙСТ М И АЛЬТЙСТКА ж альтсы 
(альтта уйнаусы музыкант)

АЛЬТбВЫ Й, ая, ое альт .. .ы; альтовый тон 
альт тоны, ҡалын тауыш

АЛЬТРУИЗМ м альтруизм (башҡалар ту
раһында эскерһеҙ хәстәрлек һәм цҙеңдең шәхси 
мәнфәғәтеңде ҡорбан итергә әҙерлек)

АЛЬТРУЙСТ м и АЛЬТРУЙСТКА ж аль
труист (цҙенең эшендә альтруизм принципта
рына таянған кеше)

АЛЬТРУИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое альтруи 
стик; альтруистический поступок альтруистик 
ҡылыҡ

АЛЬТРУИСТИЧНОСТЬ ж альтруислыҡ 
АЛЬТРУИСТИЧНЫЙ, ая, ое см. альтруи 

стйческий
АЛЬФА ж альфа (грек алфавитындағы бе

ренсе хәрефтең атамаһы) ♦ альфа и омега че
го нимәнең башы һәм ахыры; от альфы до омеги 
башынан аҙағына тиклем

АЛЬФА ЛУЧИ мн.; физ. альфа-нурҙар (ҡай
һы бер радиоактив матдәләр тарҡалғанда 
барлыҡҡа килгән ыңғай зарядлы альфа- 
өлөшсәләр — гелий атомы ядроларының 
ағымы); поток альфа-лучёй альфа-нурҙар 
ағымы

АЛЬФА РАСПАД м; физ. альфа-тарҡалыш 
(цҙенән-цҙе барлыҡҡа килгән радиоактив тар-
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АЛЬФА ЧАСТИЦА
ҡалыш ваҡытында атом ядроларының альфа- 
өлөшсәләр таратыуы)

Ал ь ф а  ч а с т й ц а  ж; физ. альфа-өлөшсә 
(ике протондан һәм ике нейтрондан торған ге
лий атомы ядроһы)

АЛЬЙНС м альянс, союз (килешец йөкләмәһе 
нигеҙендә барлыҡҡа килгән берекмә)

АЛЮМЙНИЕВЫЙ, -ая, -ое 1. алюминий 
...ы; алюмйниевая промышленность алюминий 
сәнәғәте 2. (содержащий алюминий) алюминлы; 
алюминиевые сплавы алюминлы иретмәләр
3. (сделанный из алюминия) алюмин; алюмйни
евая ложка алюмин ҡалаҡ

АЛЮМИНИИ м алюмин (химик элемент, 
металл)', гидрйд алюмйния алюмин гидриды; 
нитрат алюмйния алюмин нитраты; сульфат 
алюмйния алюмин сульфаты; окись алюмйния 
алюмин әсемәһе

АЛЯПОВАТОСТЬ ж тупаҫлыҡ, йәмһеҙлек
АЛЯПОВАТЫЙ, -ая, -ое 1. (грубо, безвкус

но сделанный) тупаҫ (йәмһеҙ) эшләнгән; аляпо
ватые картйнки йәмһеҙ эшләнгән һүрәттәр 
2. (грубый, некрасивый) тупаҫ, йәмһеҙ; аляпо
ватое лицо йәмһеҙ йөҙ

АМ А ЗбН КА  ж амазонка (1. махсус кейем 
кейгән һыбай ҡатын-ҡыҙ 2. уст. һыбай йөрөц 
өсөн махсус өлгө менән тегелгән оҙон ҡатын- 
ҡыҙ кцлдәге)

АМ АЗбНКИ мн.\ миф. амазонкалар (бо
рошо грек мифологияһында ҡатын-ҡыҙҙарҙан 
гына ойошҡан ҡәбилә)

АМАЛЬГАМА ж 1. амальгама (ниндәйҙер ме
талдың терегөмөш менән ҡушылмаһы йәки ме
талдың терегөмөштәге иҙмәһе)-, цйнковая 
амальгама цинклы амальгама 2. перен. (запу
танность, неразбериха) буталсыҡ, сыуалсыҡ; 
амальгама жйзни тормош буталсығы (сыуал
сығы) 3. перен. (разногласие, разброд) үҙ-ара 
ҡаршылыҡ, тарҡаулыҡ; амальгама идей идеялар 
тарҡаулығы

АМАЛЬГАМАЦИЯ ж амальгамация (ҡайһы 
бер металдарҙың амальгама бирец цҙенсәле- 
генә нигеҙләнеп, терегөмөш ярҙамында мәғдән
дән саф металл алыу ысулы)

АМАЛЬГАМИРОВАНИЕ с см. амальгамйро 
вать

АМАЛЬГАМИРОВАТЬ сов., несоә. что
1. амальгама яһау, металды терегөмөштә иретеү
2. (покрыть слоем амальгамы) амальгамалау, 
амальгама һөртөү (яғыу); амальгамйровать зер
кало көҙгөнө амальгамалау, көҙгөгә амальгама 
яғыу

АМАЛЬГАМИРОВАТЬСЯ несов. страд, от 
амальгамйровать

АМАЛЬГАМНЫЙ, -ая, -ое 1. амальгамалы; 
амальгамные соединения амальгамалы берләш
мәләр 2. амальгама ...ы; амальгамная пломба
амальгама пломбаһы

АМАРИЛЛИС м ҡамыш гөлө; цветок ама
рйллиса ҡамыш гөлө сәскәһе

АМАРИЛЛИСОВЫЕ мн.\ бот. ҡамыш гөл
дәр ғаиләһе

АМБАР м  оҙон келәт, амбар; хлебный амбар
иген келәте

АМБАРНЫЙ, -ая, -ое амбар ...ы; амбарная
дверь келәт ишеге; амбарный замок келәт йо
ҙағы; амбарная кнйга амбар кенәгәһе (мал-мөл
кәтте теркәй торган дәфтәр)

АМ БИЦИбЗНЫ Й, -ая, -ое амбициялы; ам
бициозный человек амбициялы кеше

АМБИЦИЯ ж амбиция, мин-минлек, тәкәб
берлек, эрелек; человек с амбйциями тәкәббер 
кеше ♦ вломйться (удариться) в амбйцию бик 
ныҡ үпкәләү, сәмләнеп, тулап китеү

АМБРА ж 1. ғәмбәр 2. уст. (духи, аромат) 
хушбуй, хуш еҫ

АМБРАЗУРА ж 1. воен. амбразура (төрлө 
хәрби нығытмаларҙа, бронялы башняларҙағы 
орудиенан, миномёттан, пулемёттан һ.б. 
атыу өсөн яһалған тишек)-, амбразура дзота 
дзот амбразураһы; амбразура танка танк амбра
зураһы; стрелять из амбразуры амбразуранан 
атыу 2. архит. ишек, тәҙрә уйымы

А М БРбЗИ Я  ж амброзия (боронғо грек ми
фологияһында аллаға мәңгелек йәшлек, матур
лыҡ биргән хуш еҫле аш)

АМБУЛАТбРИЯ ж амбулатория (мөрәжәғәт 
итецсе ауырыуҙарға һәм өйҙә медицина ярҙамы 
кцрһәтецсе дауалау учреждениеһы)-, объединён
ная амбулатория берләштерелгән амбулатория 

АМБУЛАТбРНЫ Й, -ая, -ое 1. амбулатор; 
амбулаторное лечение амбулатор дауаланыу; 
амбулаторный больной амбулатор ауырыу; ам
булаторный приём амбулатор ҡабул итеү; 2. ам
булатория ...ы; амбулаторный врач амбулатория 
табибы (врачы)

А М ВбН м амвон, мөнбәр
АМЕБА ж амёба (бер кцҙәнәкле иң ябай йән 

эйәһе)', голые амёбы яланғас амебалар; дизенте- 
рййная амёба дизентерия амебаһы

АМЕРИКАНИЗАЦИЯ ж американлашты- 
рыу, американлашыу

АМЕРИКАНСКИЙ, -ая, -ое американ, Аме
рика ...ы; американский материк Америка мате- 
ригы; американский клён америка сағаны

АМЕРИКАНЦЫ мн. американдар, америка
лылар, Америка халҡы / /  ед. американец м аме
рикан; американка ж американ ҡатын-ҡыҙ

АМЕТИСТ м аметист (зәңгәр, кцк йәки көрән 
төҫтәге аҫыл таш, кварцтың бер төрө)

АМЕТЙСТОВЫЙ, -ая, -ое аметист ...ы; аме 
тйстовый прйиск аметист приискыһы 2. аметист, 
аметистан яһалған; аметйстовые сёрьги аметист 
алҡа

АМЙНЬ частица утверд.\ рел. амин, аллаһы 
әкбәр
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АММИАК м; хим. аммиак (азот менән водо
родтың берләшмәһенән торган еҫле төҫһөҙ 
газ); газообразный аммиак газ һымаҡ аммиак; 
жидкий аммиак шыйыҡ аммиак; твёрдый ам
миак ҡаты аммиак; конденсация аммиака амми 
ак конденсацияһы

АММИАЧНЫЙ, -ая, -ое аммиак ...ы, ам
миаклы; аммиачная селйтра аммиак селитраһы; 
аммиачная вода аммиаклы һыу; аммиачный за
вод аммиак заводы

АММОНАЛ м аммонал (шартлатҡыс 
матдә)

АММбНИЙ м; хим. аммоний (1. кцп тоҙҙар 
составына инеп, техникала һәм ауыл хужа- 
лыгында киң ҡулланылган азот менән водород 
атомдары төркөмө 2. әсетке урынына ҡулла
нылган онтаҡ); соли аммония аммоний тоҙҙары; 
сульфат аммония аммоний сульфаты; хлорис
тый аммоний хлорлы аммоний

АММОНЙЙНЫЙ, -ая, -ое аммоний ...ы; ам
монийные соли аммоний тоҙҙары

АМНИСТИРОВАНИЕ с см. амнистйровать 
АМНИСТИРОВАТЬ сов., несоә. кого амнис

тияға эләктереү, амнистия буйынса ҡотҡарыу 
(иреккә ебәреү)

АМНИСТИРОВАТЬСЯ несоә. амнистияға 
эләгеү, амнистия буйынса ҡотолоу (иреккә 
сығыу)

АМНИСТИЯ ж амнистия (суд ҡарары менән 
хөкөм ителгән кешенең югары власть органда
ры тарафынан иреккә тулыһынса йәки өлөш
ләтә сыгарылыуы); общая амнйстия дөйөм ам
нистия; частичная амнйстия өлөшләтә амнистия; 
попасть под амнистию амнистияға эләгеү

АМОРАЛИЗМ м боҙоҡлоҡ, тәртипһеҙлек 
(әхлаҡ нормаларының инҡар ителеше)

АМОРАЛЬНОСТЬ ж әхлаҡһыҙлыҡ, әҙәпһеҙ
лек, боҙоҡлоҡ, тәртипһеҙлек; аморальность по
ведения холоҡ әҙәпһеҙлеге

АМОРАЛЬНЫЙ, -ая, -ое әхлаҡһыҙ, амораль, 
әҙәпһеҙ; аморальный человек әхлаҡһыҙ кеше; 
аморальный поступок әҙәпһеҙ ҡылыҡ

АМОРТИЗАТОР м; тех. амортизатор (төр
лө машиналар һәм аппараттарҙа бәрелеп- 
һуяылыуҙы кәметец өсөн ҡулайлама); пру
жинный амортизатор пружиналы амортизатор 

АМОРТИЗАЦИОННЫЙ, ая, ое амортиза 
ция ...ы; амортизацион; амортизационные сроки 
амортизация мөҙҙәте; амортизационные расходы 
амортизация сығымдары; амортизационные уст
ройства амортизация ҡоролмалары

АМОРТИЗАЦИЯ ж амортизация (1. иҡт. 
туҙыу арҡаһында төп фондтарҙың — маши
наның, йорттоң һ.6. — хаҡы төшә барыуы
2. фин. машина, йорт һ.б. ҡиммәтенең эшләп 
сыгарылган продукция хаҡына кцсерелеце
3. тех. махсус ҡорамалдар ярҙамында техни
каның бәрелец-һугылыу көсөнөң йомшартылы-

АМУНИЦИЯ
уы); отчисление на амортизацию амортизацияға 
бирелгән аҡса

АМОРТИЗИРОВАТЬ сов., несоә. что амор- 
тизациялау, амортизация яһау

АМОРТИЗИРОВАТЬСЯ несоә. амортиза- 
цияланыу, амортизация яһалыу

АМ бРФНОСТЬ ж; книжн. аморфлыҡ, фор- 
маһыҙлыҡ

АМ бРФ НЫ Й, -ая, -ое 1. мин., хим. аморф, 
кристалл төҙөлөшлө булмаған (кристаллаш
маған); аморфное вещество аморф матдә; 
аморфный углерод аморф углерод 2. книжн. 
формаһыҙ, тарҡау; аморфное произведение 
формаһыҙ әҫәр ♦ аморфные языкй аморф 
телдәр (һцҙҙәрендә цҙгәртецсе формалар бул- 
маган телдәр)

АМПЁР м; физ. ампер (электр тогының 
көсөн цлсәц берәмеге); абсолютный ампер абсо
лют ампер; международный ампер халыҡ-ара 
ампер

АМПЕРМЁТР м; физ., тех. амперметр 
(электр тогының көсөн цлсәй торган прибор)

АМПИР м; иск. ампир (X IX  б. башында 
Францияла антик црнәктәр нигеҙендә бар
лыҡҡа килгән сәнгәт стиле; һуңгы классицизм)

АМПЛИТУДА ж; физ. амплитуда, хәрәкәт, 
тирбәлеш аралығы; амплитуда колебания тирбә
леш амплитудаһы; амплитуда рассеивания тара
лыу (сәселеү) амплитудаһы; годовая амплитуда 
температуры температураның йыллыҡ ампли
тудаһы

АМПЛУА с нескл. 1. амплуа (артистың 
башҡарыу һәләтенә тап килгән билдәле рол
дәр) 2. перен. (круг занятий, положение) эш 
даирәһе, тотҡан урын

АМПУЛА ; к; мед. ампула (дарыу һаҡлау 
өсөн герметик рәцештә ямалган быяла 
көпшә); лекарство в ампулах ампулала сыға
рылған дарыу

АМПУТАЦИбННЫЙ, -ая, -ое ампутация 
...ы, киҫелгән, ҡырҡылған

АМПУТАЦИЯ ; к; мед. ампутация(лау), ки
ҫеү, ҡырҡып ташлау (тән өлөшөнөң хирургик 
юл менән ҡырҡып алыныуы); ампутация ногй 
аяҡты киҫеү

АМПУТИРОВАТЬ сов., несоә. что ампутаци- 
ялау, ампутация яһау, киҫеү; ампутйровать руку 
ҡулға ампутация яһау, ҡулды ампутациялау

АМУЛЁТ м бетеү, тылсым; повесить амулет 
бетеү тағыу

АМУНИЦИЯ ж; у cm. 1. амуниция, ғәскәри 
кәрәк-яраҡ (хәрбиҙәрҙең ҡорал менән кейем- 
һалымдан тыш цҙе менән йөрөтөргә тейешле 
кәрәк-ярагы); амунйция военнослужащего хәр 
биҙәр амуницияһы (кәрәк-ярағы) 2. ғәскәри 
ҡамыт-дуға; конская амунйция хәрби аттың 
ҡамыт-дуғаһы 
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АМУР
АМУР м\ миф. 1. мөхәббәт аллаһы, амур (ан

тик мифологияла: гәҙәттә, уҡ-ян тотҡан ҡа
натлы малай рәцешендә һцрәтләнгән мөхәббәт 
аллаһы) 2. мн. амуры прост., уст. мөхәббәт ма
жаралары

АМУРНИЧАТЬ несов.', у  cm., прост, мөхәб
бәт бәйләнештәре менән сыуалыу

АМУРНЫЙ, -ая, -ое у cm., прост, мөхәббәт 
...ы; амурная история мөхәббәт мажараһы; 
амурные дела мөхәббәт эштәре

АМФИБИЯ ж амфибия (1. зоол. амфибии мн. 
ер-һыу хайуандары класы 2. бот. амфибии мн. 
ер-һыу цҫемлектәре 3. ерҙән дә, һыуҙан да 
кцтәрелеп китә һәм ергә төшә лә алган само
лет, ерҙә һәм һыуҙа йөрөй алган танк һәм 
машина)

АМФИБРАХИИ м\ лит. амфибрахий (сил
лабо-тоник шигыр төҙөлөшөндә баҫымы икен
се ижегенә төшкән өс ижекле стопа)

АМФИБРАХЙЧЕСКИЙ, ая, ое амфибра 
хий . . .ы, амфибрахик; амфибрахйческий размер 
амфибрахик үлсәм

АМФИТЕАТР м амфитеатр (1. Борошо Гре- 
цияла һәм Римда: баҫҡыс-баҫҡыс итеп эш
ләнгән ярым тцңәрәк тамаша урыны 2. театр, 
тамаша залының партеры артындагы баҫҡыс- 
баҫҡыс булып кцтәрелгән ултыргыстар рәте 
һәм залдың шул ултыргыстар торган ярым 
тцңәрәк өлөшө)

АН АБИ бЗ м\ биол. анабиоз (ҡайһы бер йән 
эйәләренең, уларҙың агзаларының эшмәкәрлеге 
туҡталып, уңайлы шарттарҙа яңынан тере
леп китец кцренеше); анабиоз микроорга
низмов микроорганизмдар анабиозы; впадать в 
анабиоз анабиозға төшөү

АНАГРАММА ж', лит. анаграмма (яңы һцҙ 
яһау өсөн һцҙҙәге хәрефтәрҙе алмаштырыу, 
мәҫ., “ҡат” — “таҡ”, “ҡас” — “саҡ” һ.б.)', со
ставлять анаграммы анаграммалар төҙөү

АНАКбНДА ж анаконда {иң эре быуар 
йылан)

АНАКРЕОНТЙЧЕСКИЙ, ая, -ое лит. анак 
реонтик; анакреонтическая ода анакреонтик 
ода; анакреонтическая поэзия анакреонтик 
шиғриәт

АНАЛИЗ м  анализ, тикшереү; анализ крови
ҡан анализы; анализ почвы тупраҡ анализы; ди
агностический анализ диагностик анализ; мате
матический анализ математик анализ; логичес
кий анализ логик анализ; химический анализ
химик анализ; брать анализ анализ алыу

АНАЛИЗАТОР м анализатор (1. тех. мат
дәләрҙе, кцренештәрҙе анализлай торган төр
лө приборҙар 2. физиол. кеше һәм хайуан орга
низмдарында тышҡы һәм эске мөхиттән 
ҡабул иткән ҡуҙгытҡыстарга анализ яһаган 
нервылар — тойоу органдары һәм уга тап кил
гән мейе участогы, уларҙы бәйләгән нервы юл

дары)', анализатор газов газ анализаторы; ана
лизатор зрения күҙ анализаторы

АНАЛИЗИРОВАНИЕ с см. анализировать 
АНАЛИЗИРОВАТЬ сов., несов. что анализ

лау, анализ яһау, тикшереү, өйрәнеү; анали
зировать кровь ҡанды анализлау; анализиро
вать урок дәресте анализлау, дәрескә анализ 
яһау

АНАЛИЗИРОВАТЬСЯ несов. страд, от 
анализировать

АНАЛИТИК м аналитик (1. төрлө-төрлө 
анализдар яһау менән шөгөлләнгән белгес
2. бөтә тирә-яҡты, цҙенең кисерештәрен, 
ҡылыгын һ.б. анализларға һәләтле кеше)

АНАЛИТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. (основанный 
на анализе) анализ ...ы; аналитйческий метод 
анализ ысулы 2. (способный к анализу) анализ
лаусы, аналитик; аналитйческий ум аналитик 
аҡыл 3. (служащий для анализа) аналитик; ана 
литйческие весы анализлаусы үлсәү ♦ анали 
тйческая геометрия аналитик геометрия; анали 
тйческая хймия аналитик химия; аналитйческие 
языкй аналитик телдәр

АНАЛОГ м; книжн. аналог, оҡшашлыҡ; не 
имеющий аналога аналогы булмаған

АНАЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое (основанный 
на аналогии) аналогик, оҡшаш; аналогйческий 
метод аналогик (оҡшаш) ысул

АНАЛОГИЧНО нареч. оҡшаш; аналогйчно 
первому тәүгеһенә оҡшаш

АНАЛОГИЧНОСТЬ ж оҡшашлыҡ, берҙәйлек 
АНАЛОГИЧНЫЙ, ая, ое {сходный, подоб

ный) аналогик (оҡшаш); аналогичное явление 
аналогик күренеш, оҡшаш күренеш; анало
гичный случай оҡшаш хәл; аналогичные ус
ловия оҡшаш шарттар

АНАЛбГИЯ ж оҡшашлыҡ, аналогия; исто
рическая аналогия тарихи аналогия, тарихи 
оҡшашлыҡ; полная аналогия тулы аналогия; ча
стичная аналогия өлөшләтә аналогия, өлөшләтә 
оҡшашлыҡ

АНАЛЬГИН м; мед. анальгин (ауыртыуҙы 
баҫа, температураны төшөрә һәм шеште бө
төрә торган дарыу)

АНАЛЬНЫЙ, -ая, -ое анат. артҡы; анальное 
отверстие артҡы тишек

АНАМНЕЗ м; мед. анамнез (ауырыуга 
килтергән шарттар', ауырыу кешенең тор
мошо, ауырыуы һ.б. хаҡында алынган мәглц- 
мәттәр); анамнез наследственный нәҫел 
анамнезы

АНАНАС м ананас (тропик цҫемлек һәм 
уның емеше)', лйстья ананаса ананас япрағы 

АНАНАСНЫЙ, -ая, -ое ананас ...ы; ана
насное варенье ананас ҡайнатмаһы; ананасные 
консервы ананас консерваһы

АНАНАСОВЫЙ, ая, ое см. ананасный; 
ананасовый сок ананас һуты
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АНАПЕСТ м; лит. анапест (силлабо-тоник 
шшыр төҙөлөшөндә баҫымы өсөнсө ижеккә 
төшкән өс ижекле стопа)

АНАРХИЗМ м анархизм (дәцләт власын 
инҡар итец, уға ҡаршы сығыу, башбаштаҡ
лыҡҡа саҡырыу); идеология анархйзма анар
хизм идеологияһы; сторонник анархйзма анар
хизм яҡлы кеше

АНАРХИСТ м анархист; выступление анар 
хйстов анархистар сығышы

АНАРХЙСТСКИЙ, -ая, -ое анархистар ...ы; 
анархйстская организация анархистар ойош
маһы; анархйстские взгляды анархистар ҡарашы 

АНАРХИЧЕСКИЙ, ая, ое 1. анархик; анар 
хйческое течение анархик ағым 2. анархизм 
...ы; анархйческая идеология анархизм идеоло
гияһы

АНАРХЙЧНОСТЬ ж 1. анархислыҡ; анар 
хйчность взглядов анархислыҡ ҡараштары 
2. тәртипһеҙлек, башбаштаҡлыҡ

АНАРХЙЧНЫЙ, ая, ое 1. см. анархйчес
кий 2. тәртипһеҙ, башбаштаҡ; анархйчный по
ступок тәртипһеҙ ҡылыҡ

АНАРХИЯ ж; полит, власһыҙлыҡ, анархия 
(1. йәмтәттең дәцләт хакимиәте, ҡанунда
ры, мәжбцри тәртип ҡағиҙәләре булмаған то
рошо 2. анархизмға хас дәцләтте, ҡанундарҙы 
танымау 3. тәртипһеҙлек, башбаштаҡлыҡ); 
анархия производства сәнәғәт анархияһы; гос
подство анархии анархия хакимлығы

АНАРХО СИНДИКАЛИЗМ м; полит, анар
хо-синдикализм (халыҡ-ара эшселәр хәрәкәтен
дә анархизмдың идеологик һәм сәйәси йоғон- 
тоһондағы ағым)

АНАРХО СИНДИКАЛИСТСКИЙ, ая, ое
1. анархо-синдикалистик; анархо синдика 
лйстская теория анархо-синдикализм тео
рияһы 2. анархо-синдикалист ...ы; анархо син 
дикалйстская группа анархо-синдикалистик 
төркөм

АНАТОМ м анатом, анатомия белгесе 
АНАТОМИРОВАНИЕ с см. анатомйровать 
АНАТОМИРОВАТЬ сов., несов. кого-что 

мәйет ярыу
АНАТОМИРОВАТЬСЯ несов. страд, от 

анатомйровать
АНАТОМИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. анатомия 

...ы; анатомйческий атлас анатомия атласы
2. анатомик; анатомйческие исследования ана 
томик тикшеренеүҙәр ♦ анатомйческий театр
анатомия театры (ғилми-уҡыу учреждениеһында 
мәйетте ярыу һәм препараттар яһау өсөн 
махсус йыһазландырылған бина)

АНАТОМИЧКА ж; разг. см. анатомйческий 
театр

АН АТ(ЗМИЯ ж 1. анатомия (тере организм
дың формаһын һәм төҙөлөшөн өйрәнгән фән); 
анатомия животных хайуандар анатомияһы;

анатомия человека кеше анатомияһы; анатомия 
растений үҫемлектәр анатомияһы 2. тән 
төҙөлөшө; анатомия глаза күҙ төҙөлөшө

АНАФЕМА ж 1. церк. диндән һөрөү, ҡыуыу 
2. бран. (проклятие) динһеҙ, ләғин, мәлғүн 
♦ предать анафеме хурлыҡ тамғаһы һуғыу 
(ғәйепләнеү)

АНАФОРА ж; лит. анафора (йәнәш торған 
юлда, строфала оҡшаш юл, строфа, һөйләм 
ҡабатланыу алымы)

АНАХРОНИЗМ м анахронизм (1. тәбиғи 
хронологияны боҙоп, бер осор ваҡиға, кцре- 
нештәрен икенсе осорға кцсереп кцрһәтец 
2. иҫкелек ҡалдығы)

АНАХРОНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое анахроник; 
анахронйческое явление анахроник күренеш 

АНАХРОНИЧНОСТЬ ж анахрониклыҡ; ана 
хронйчность изложения һөйләү (яҙыу) анахро- 
никлығы

АНАХРОНИЧНЫЙ, -ая, -ое анахроник; ана
хроничный взгляд анахроник ҡараш

АНАЭРбБНЫ Й, ая, ое биол. 1. (являю
щийся анаэробом) анаэроб; анаэробные бак
терии анаэроб бактериялар 2. (вызываемый ана
эробами) анаэроблы; анаэробная инфекция ана
эроблы инфекция

АНАЭРбБЫ  мн.; биол. анаэробтар (ирекле 
кислород булмаған шарттарҙа йәшәй һәм цр- 
сей алған организмдар); строгие анаэробы 
төҙөк анаэробтар; условные анаэробы шартлы 
анаэробтар

АНГ АЖЕМЁНТ м; уст., театр, ангажемент 
(артистарҙы килешец буйынса билдәле ва
ҡытҡа эшкә саҡырыу); иметь ангажемент анга- 
жементлы булыу

АНГАЖИРОВАТЬ сов., несов. кого; уст. 
1. ангажемент тәҡдим итеү 2. бейеүгә саҡырыу 

АНГАЖИРОВАТЬСЯ уст. 1. сов., несов. 
ангажемент ҡабул итеү, алыу; ангажйроваться 
на гастроли гастролдәргә ангажемент алыу 2. не
сов. страд, от ангажйровать; ангажйроваться 
на вальс вальс бейергә саҡырылыу

АНГАР м ангар (самолёт һаҡлана һәм ре
монт яһала торған махсус бина)

АНГАРНЫЙ, -ая, -ое ангар ...ы; ангарная 
площадь ангар майҙаны; ангарное имущество 
ангар милке

АНГЕЛ м 1. рел. фәрештә 2. перен. иң яҡшы 
өлгө, идеал; ангел доброты изгелек өлгөһө; 
ангел красоты матурлыҡ өлгөһө 3. перен., ласк. 
һөйөклө кеше (ғәҙәттә, ҡатын-ҡыҙ); ангел мой 
һөйөклөм ♦ правое крыло ангела фәрештәнең уң 
ҡанаты (яҡшы кеше тураһында)

АНГЕЛбЧЕК м; уст., разг., ласк, от ангел 
1, 3; ангелочек на небе күктәге фәрештә

Ан г е л ь с к и й , -ая, -ое і .  фәрештә ...ы;
ангельское терпение фәрештә түҙемлеге 2. пе
рен. һөйкөмлө, мөләйем, яғымлы; нәфис; 
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АНГИДРИД
ангельская улыбка мөләйем йылмайыу; ангель
ский голос нәфис тауыш

АНГИДРИД м; хим. ангидрид (һыу менән 
ҡушҡанда кислота барлыҡҡа килтерә торган 
әсемә)', сёрный ангидрйд көкөрт ангидриды 

АНГИДРИТ м; мин. ангидрит (1. һыу менән 
ҡушҡанда гипс барлыҡҡа килтерецсе минерал, 
көкөрт әсемәле кальций 2. төрлө нәмәләр яһай 
торган зәңгәрһыу йәки һаргылт төҫтәге таш)\ 
месторождение ангидрйта ангидрит ятҡылығы 

АНГИНА г к; мед. ангина (тамаҡ ауырыуы); 
фолликулярная ангйна фолликуляр ангина 

АНГЛИЙСКИЙ, -ая, -ое инглиз ...ы, Ан
глия...ы; англййский язык инглиз теле

АНГЛИКАНСКИЙ, ая, ое англикан; англи 
канская церковь англикан сиркәүе

АНГЛИЦИЗМ м англицизм (инглиз теленән 
цҙләштерелгән һцҙ йәки әйтем)

АНГЛИЧАНЕ мн. инглиздәр, инглиз халҡы 
/ /  ед. англичанин м инглиз ир-аты; англичанка 
ж инглиз ҡатын-ҡыҙы

АНГЛОМАН м англоман (инглизсә булган 
бөтә нәмә менән мауыҡҡан кеше) 

АНГЛОМАНИЯ ж англоманлыҡ 
АНГЛОФИЛ м англофил (инглиз милләтен, 

мәҙәниәтен һөйөцсе кеше)
АНГЛОФЙЛЬСТВО с англофиллыҡ (инглиз 

милләтенә, мәҙәниәтенә баш эйец)
АНГЛОФ бБ м англофоб (инглиз милләтен, 

мәҙәниәтен яратмаган кеше)
АНГЛОфбБСТВО с англофоблыҡ (инглиз 

милләтен, мәҙәниәтен яратмау)
АНГбРСКИЙ, -ая, -ое ангор ...ы; ангорская 

коза ангор кәзәһе; ангорская кошка ангор 
бесәйе

АНДАНТЕ муз. 1. нареч. уртаса темптағы, 
һалмаҡ, талғын (музыка әҫәрен башҡарыу тиҙ
легенә ҡарата) 2. с нескл. анданте (уртаса 
тиҙлектә уйнала торган музыка әҫәре йәки 
уның бер өлөшө)

АНЕВРЙЗМ м и АНЕВРЙЗМА ж\ мед. 
аневризм (ситтәре цҙгәрец йәки зыянланыу 
һөҙөмтәһендә аорта эсендә бер урында бар
лыҡҡа килгән киң өлөш)

АНЕКДбТ м 1. анекдот, көләмәс 2. (необыч
ный случай) мәҙәк, мәрәкә; анекдот с ним слу- 
чйлся уның менән мәҙәк хәл булды

АНЕКДОТИЧЕСКИЙ, ая, ое 1. көлкөлө; 
анекдотйческий рассказ көлкөлө хикәйә, көләмәс 
2. (маловероятный, небывалый) мәҙәк, кеше 
ышанмаҫлыҡ; анекдотйческая жизнь мәҙәк тор
мош

АНЕКДОТИЧНОСТЬ ж мәҙәклек, мәрәкә, 
ҡыҙыҡ хәл

АНЕКДОТЙЧНЫЙ, ая, ое см. анекдотйче
ский 2

АНЕМИЧЕСКИЙ, -ая, -ое мед. аҙ ҡанлы; 
анемйческое состояние аҙ ҡанлылыҡ

36

АНЕМИЧНЫЙ, ая, ое 1. см. анемйческий
2. перен. хәлһеҙ, бәлтерәк, быуынһыҙ 3. перен. 
төҫһөҙ, ҡобараһы осҡан, төҫө ҡасҡан

АНЕМИЯ з к; мед. аҙ ҡанлылыҡ, анемия; на
следственная анемйя нәҫелдән килгән аҙ ҡанлы
лыҡ; симптомы анемйи анемия симптомдары 
(билдәләре)

АНЕМбМЕТР м анемометр (һауаның хәрә
кәт тиҙлеген, көсөн цлсәй торган прибор)', 
анемометр ручной ҡул анемометры; крыльчатый 
анемометр ҡанатлы анемометр

АНЕМ бН М  и АНЕМбНА ж  елбәҙәк үлән 
А Н ЕРбИ Д м\ метеор, анероид (атмосфера 

баҫымын цлсәй торган барометр)
АНЕСТЕЗИбЛОГ м анестезиолог, анестезия 

белгесе
АНЕСТЕЗИРОВАТЬ сов., несоә. кого', мед. 

ауыртыуҙы бөтөрөү (кәметеү)
АНЕСТЕЗИРОВАТЬСЯ несоә. страд, от 

анестезйровать
АНЕСТЕЗИРУЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от 

анестезйровать 2. прил. ауыртыуҙы бөтөрөүсе 
(кәметеүсе); анестезйрующее вещество ауыр 
тыуҙы бөтөрөүсе матдә

АНЕСТЕЗИЯ ; к; мед. 1. анестезия, тышҡы 
ҡуҙғытҡыстарҙы (ауыртыуҙы) һиҙмәү (тоймау); 
полная анестезйя тулы анестезия; частйчная ане- 
стезйя өлөшләтә һиҙмәү 2. анестезия, ауыртыуҙы 
һиҙмәҫлек итеү (туңдырыу); общая анестезйя 
дөйөм анестезия; местная анестезйя айырым ағза
ны “туңдырыу”; сикләнгән анестезия

АНИЛИН м\ хим. анилин (буяуҙар, дарыу
ҙар, шартлатҡыс матдәләр һ.б. әҙерләгәндә 
ҡулланылган майлы, төҫһөҙ агыулы шыйыҡлыҡ) 

АНИЛИНОВЫЙ, ая, ое 1. анилин ...ы; 
анилйновая кислота анилин кислотаһы; ани- 
лйновая соль анилин тоҙо 2. (приготовленный 
из анилина) анилинлы; анилйновые красйтели 
анилинлы буяуҙар

АНИМАЛИСТ м; иск. анималист (башлыса, 
хайуандарҙы төшөргән рәссам йәки һынсы) 

АНИМИЗМ м анимизм (һәр нәмәнең йәне 
бар тип иҫәпләгән тәцтормош кешеләренә хас 
ҡараш)

АНИМИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое анимистик; 
анимистйческие представления анимистик фа 
раз итеү (ҡараш)

АНИС м 1. (растение) әнис 2. (сорт яблок) 
әнис алмаһы

АНИСОВКА ж \  разг. 1. бот. (сорт яблок) 
әнис алмаһы 2. (водка) әнис араҡыһы

АНИСОВЫИ, -ая, -ое әнис, баҙыян ...ы; 
анйсовое дерево әнис (баҙыян) ағасы; анйсовое 
масло әнис (баҙыян) майы; анйсовая водка әнис 
араҡыһы

АНКЕР м анкер (1. сәгәт теленең хәрәкәтен 
көйләгән өлөшө 2. ҡоролманың өлөштәрен бер
гә тоташтырган тимер деталь)



АНКЕРНЫЙ, -ая, -ое анкерлы; анкерный 
болт анкерлы болт; часы на анкерном ходу ан
керлы сәғәт

АНКЁТА ж анкета; заполнять анкету анкета 
тултырыу; распространять анкету анкета таратыу 

АНКЕТИРОВАНИЕ с анкета тултырыу (үт
кәреү); проводить анкетйрование анкета тул 
тыртыу (үткәреү)

АНКЁТНЫЙ, ая, ое анкета ...ы; анкетные 
данные анкета мәғлүмәттәре

АННАЛЫ мн. (летопись) анналдар, йылъ
яҙмалар ♦ в анналах истории тарих биттәрендә 

АННЕКСИОНИСТ м аннексия яҡлы кеше 
АННЕКСИОНИСТСКИЙ, ая, ое аннексия 

...ы; аннексионистская политика аннексия сә
йәсәте

АННЕКСИОННЫЙ, ая, ое аннексия ...ы; 
аннексионный акт аннексия акты

АННЕКСЙРОВАНИЕ с см. аннексйровать
АННЕКСЙРОВАТЬ сов., несов. что, аннек

сия яһау, аннексиялау; аннексйровать терри
торию территорияны аннексиялау

АННЁКСИЯ ж; полит, аннексия (бер дэц- 
ләттең икенсе бер дәцләтте көсләп цҙенә ҡу
шыуы)', скрытая аннексия йәшерен аннексия 

АННОТАЦИЯ ж аннотация, ҡыҫҡаса йөкмәт
ке; общая аннотация дөйөм аннотация; специа 
лизйрованная аннотация махсус аннотация; со
ставлять (писать) аннотацию аннотация төҙөү 
(яҙыу)

АННОТИРОВАНИЕ с см. аннотйровать 
АННОТИРОВАТЬ сов., несов. что аннота

ция яһау, аннотациялау; аннотйровать кнйгу ки
тапҡа аннотация яҙыу, китапты аннотациялау 

АННОТЙРОВАТЬСЯ несов. страд, от ан
нотйровать

АННУЛИРОВАНИЕ с см. аннулйровать
АННУЛИРОВАТЬ сов., несов. что бөтөрөү, 

юҡҡа сығарыу, ғәмәлдән (көсөнән) сығарыу; ан
нулйровать договор килешеүҙе ғәмәлдән сыға
рыу; аннулйровать постановление ҡарарҙы 
юҡҡа сығарыу

АННУ Л ЙР ОВ АТЬСЯ несов. страд, от ан
нулйровать

АННУЛЙЦИЯ ж; книжн. юҡҡа сығарыу, 
ғәмәлдән сыҡҡан тип табыу (ҡанунды, ҡарарҙы, 
килешецҙе һ.б.)

А Н бД  м\ физ. анод (ыңғай зарядлы элект
род)

АНбДНЫ Й, -ая, -ое анод ...ы; анодная бата
рея анод батареяһы; анодный ток анод тогы 

АНОМАЛИЯ ж аномалия, тайпылыш; ано
малия в росте буй-һын аномалияһы; магнйтная 
аномалия магнит тайпылышы

АНОМАЛЬНЫЙ, -ая, -ое аномаль, тайпы
лышлы; аномальное развйтие аномаль (тайпы
лышлы) үҫеш; аномальное состояние аномаль 
хәл; аномальное явление аномаль күренеш

АНОНИМ м аноним (1. әҫәрендә, хатында 
цҙенең исемен йәшергән автор 2. автор исеме 
ҡуйылмаган хат йәки әҫәр)

АНОНЙМКА ж; разг. 1. имзаһы, ҡул
тамғаһы ҡуйылмаған хат 2. авторы билдәһеҙ хат 

АНОНИМНЫЙ, -ая, -ое 1. аноним, ҡул
тамғаһыҙ, имзаһыҙ; анонймный донос ҡул
тамғаһыҙ ошаҡ; анонймное письмо аноним хат 
2. исеме билдәһеҙ, ҡул ҡуйылмаған; анонймный 
автор исеме билдәһеҙ автор, ҡултамғаһын ҡуй
маған автор

АНОНЙМЩИК м анонимсы 
АН бН С м анонс (буласаҡ гастролдәр, спек

таклдәр, концерттар һ.б. тураһында алдан 
яһалган белдерец); афйша с анонсом анонслы 
афиша

АНОНСИРОВАТЬ сов., несов. что, о чём 
алдан белдереү, иғлан итеү

АНОНСИРОВАТЬСЯ несов. страд, от 
анонсйровать

АНОРМАЛЬНЫЙ, -ая, -ое книжн. анормаль, 
нормаль булмаған, нормаль түгел; анормальное 
явление нормаль булмаған күренеш 

АНбФЕЛЕС м тапма серәкәйе 
АНСАМБЛЕВЫЙ, -ая, -ое ансамбль ...ы, ан

самбль менән; ансамблевое пение ансамбль менән 
йырлау; ансамблевые пьесы ансамбль пьесаһы 

АНСАМБЛЬ м; в разн. знач. ансамбль; ан
самбль песни и пляски йыр һәм бейеү ансамбле; 
архитектурный ансамбль архитектура ансамбле; 
струнный ансамбль ҡыллы ансамбль

АНТАГОНИЗМ м ҡапма-ҡаршылыҡ, антаго
низм; классовый антагонйзм синфи ҡапма-ҡар
шылыҡ; антагонйзм в биологии биологиялағы 
антагонизм; антагонйзм в обществе йәмғиәттәге 
ҡапма-ҡаршылыҡ

АНТАГОНИСТ м антагонист (1. нимә менән
дер килешмәгән, ҡапма-ҡаршы фекерҙә торган 
кеше 2. мн. антагонйсты биол. функциялары 
йәки тәьҫир итешеце менән ҡапма-ҡаршы бул- 
ган агзалар йәки матдәләр)

АНТАГОНИСТЙЧЕСКИЙ, ая, ое 1. (не
примиримо враждебный) килешә алмаҫлыҡ си
ныфтар, бер-береһенә ҡаршы торған синыфтар
2. (полный антагонизма) антагонистик; антаго 
нистйческие противоречия антагонистик ҡаршы 
лыҡтар

АНТАГОНИСТИЧНЫЙ, ая, ое см. антаго 
нистйческий

АНТАРКТИКА ж Антарктика (Ер шарының 
көнъяҡ поляр әлкәһе)

АНТАРКТИЧЕСКИЙ, ая, ое 1. Антаркти 
ка ...ы; антарктйческий матерйк Антарктика 
материгы; антарктйческая область Антарктика 
әлкәһе 2. (свойственный Антарктике) ан
тарктик; антарктйческий клймат антарктик 
климат; антарктйческий пбяс антарктик бүлкәт
3. (находящийся в Антарктике) антарктик; 
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АНТЕННА
антарктическая экспедиция антарктик экспе
диция; антарктическая станция антарктик 
станция

АНТЁННА ж антенна; приёмная антенна ҡа
бул итеү антеннаһы; передающая антенна тап
шырыусы антенна; телевизионная антенна теле
визион йәки телевизор антеннаһы

АНТЁННЫЙ, ая, -ое антенна ...ы; антенное 
оборудование антенна ҡорамалдары

АНТИ... (нимәгәлер ҡаршы йәки дошман 
бултнлыҡты белдергән приставка)

АНТИАЛКОГОЛЬНЫЙ, ая, ое 1. алко 
толгә ҡаршы; антиалкогольное средство алко
голгә ҡаршы сара 2. алкоголизмға ҡаршы; анти
алкогольный закон алкоголизмға ҡаршы закон 
(ҡанун)

АНТИБИОТИКИ мн. (ед. антибиотик м):
биол., мед. антибиотиктар (микроорганизмдар
ҙан барлыҡҡа килгән бактерия; микробтарҙың 
цҫешен туҡтатҡан йәки уларҙы цлтерергә 
һәләтле химик матдәләр)

АНТИВОЕННЫЙ, -ая, -ое һуғышҡа ҡаршы; 
антивоенная демонстрация һуғышҡа ҡаршы де 
монстр ация

АНТИГОСУДАРСТВЕННЫЙ, -ая, -ое дәү
ләткә ҡаршы

АНТИДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ, ая, ое демо 
кратияға ҡаршы, антидемократик; антидемокра
тическая политика демократияға ҡаршы сәйәсәт; 
антидемократические избирательные законы 
антидемократик һайлау ҡанундары

АНТИДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ, ая, -ое диалек
тик ҡанундарҙан тыш, диалектикаға ҡаршы; ан
тидиалектическая оценка исторических со
бытий тарихи ваҡиғаларҙы диалектика ҡанунда
рынан тыш баһалау

АНТИИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое
антиимпериалистик, империализмға ҡаршы; ан
тиимпериалистическое движение антиимпериа
листик хәрәкәт, империализмға ҡаршы хәрәкәт; 
международный антиимпериалистический ла
герь империализмға ҡаршы халыҡ-ара лагерь 

АНТИИСТОРИЧЕСКИЙ, ая, ое тарихи 
лыҡҡа ҡаршы, тарихи булмаған; антиисторичес
кий подход тарихилыҡҡа ҡаршы мөнәсәбәт 

АНТИКВАР м антиквар (1. борошо нәмәләр
ҙе, китаптарҙы һ.б. һатыусы 2. иҫк. борошо 
сәшәт әҫәрҙәрен, иҫке, һирәк осрай торған ки
таптарҙы һ.б. йыйған, шуның менән мауыҡҡан 
кеше)

АНТИКВАРИАТ м антиквариат (борошо 
ҡиммәтле китаптар, һцрәттәр, нәмәләр ме
нән һатыу итец эше)

АНТИКВАРНЫЙ, -ая, -ое 1. (старинный и 
ценный) антиквар, боронғо ҡиммәтле; антик
варные книги антиквар китаптар; антикварные 
вёщи боронғо ҡиммәтле нәмәләр 2. боронғо ҡим
мәтле нәмәләр менән; антикварный магазин бо

ронғо ҡиммәтле нәмәләр менән һатыу иткән ма
газин

АНТИКОЛОНИАЛЬНЫЙ, ая, ое антико 
лониаль, колониализмға ҡаршы; антиколо
ниальная борьба колониализмға ҡаршы көрәш; 
антиколониальная политика антиколониаль 
сәйәсәт

АНТИКОММУНИЗМ м антикоммунизм 
(коммунизмга ҡаршы идеология һәм сәйәсәт)', 
войнственный антикоммунизм һуғышсан анти 
коммунизм; лозунги антикоммунйзма комму
низмға ҡаршы лозунгылар

АНТИКОММУНИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое 
антикоммунистик, коммунизмға ҡаршы

АНТИЛОПА ж антилопа (көйшэцсе һөтимәр 
хайуан)

АНТИМАРКСЙСТСКИЙ, ая, ое антимарк 
систик, марксизмға ҡаршы; антимарксистская 
теория марксизмға ҡаршы теория

АНТИМАТЕРИАЛИСТЙЧЕСКИЙ, ая, ое 
антиматериалистик, материализмға ҡаршы; ан
тиматериалистические воззрения материализмға 
ҡаршы ҡараштар

АНТИМИЛИТАРИЗМ м антимилитаризм 
(милитаризм һәм империалистик һугыш сәйә
сәтенә ҡаршы халыҡ-ара хәрәкәт)

АНТИМИЛИТАРЙСТ м антимилитаризм яҡ
лы кеше, антимилитарист

АНТИМИЛИТАРИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое 
антимилитаристик, милитаризмға ҡаршы; 
антимилитаристическая кампания антимили
таристик кампания, милитаризмға ҡаршы 
кампания

АНТИМИЛИТАРИСТСКИЙ, ая, -ое см. ан 
тимилитаристйческий

АНТИМбНИЯ: разводйть антимонии разг. 
юҡ-бар һөйләү, ләстит һатыу

АНТИНАРОДНЫЙ, -ая, -ое халыҡ мәнфәғә
тенә ҡаршы, халыҡҡа ҡаршы

АНТИНАУЧНЫЙ, -ая, -ое фәнни булмаған, 
фәнгә ҡаршы; антинаучные реакционные теории 
фәнни булмаған реакцион теориялар

АНТИНОМИЯ ж; филос., лог. антиномия 
(дөрөҫ тип ҡаралған, ләкин бер-береһенә ҡап
ма-ҡаршы булган ике төп фекер араһындағы 
ҡаршылыҡ)

АНТИОБЩЕСТВЕННЫЙ, ая, ое йәмғиәт 
кә зарарлы, йәмәғәтселеккә ҡаршы; антиоб
щественный поступок йәмғиәткә зарарлы эш; 
антиобщественное поведение йәмәғәтселеккә 
ҡаршы ҡылыҡ (холоҡ)

АНТИПАРТИЙНЫЙ, -ая, -ое партия прин
циптарына ҡаршы килгән, партияға ҡаршы; ан 
типартййный блок партияға ҡаршы блок; анти 
партййная выходка партияға ҡаршы эш

АНТИПАТЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. (отвраща
ющий) ерәнгес, сирҡаныс; антипатйческое 
чувство ерәнгес тойғо 2. (отталкивающий) биҙ
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АНТОНОВСКИЙ
ҙергес, һөйкөмһөҙ; антипатический вид һөйкөм
һөҙ ҡиәфәт

АНТИПАТИЯ ж антипатия, яратмау тойғо
һо, кире тойғо; внушить антипатию кире тойғо 
уятыу

АНТИПбД м 1. геогр. мн. антиподы антипод
тар (Ер шарының ҡапма-ҡаршы ике ягында 
йәшәгән кешеләр) 2. перен. кире ҡарашлы кеше, 
антипод

АНТИРЕЛИГИОЗНЫЙ, ая, -ое дингә ҡар 
шы; антирелигиозная пропаганда дингә ҡаршы 
пропаганда

АНТИСАНИТАРНЫЙ, -ая, -ое санитария та
лаптарына тап килмәгән, санитарияға ҡаршы; 
антисанитарные условия санитария талаптарына 
тап килмәгән шарттар

АНТИСЕМЙТ м и АНТИСЕМЙТКА ж анти
семит (йәһцдтәрҙе дошман кцрецсе)

АНТИСЕМИТИЗМ м антисемитизм (синфи 
һәм сәйәси маҡсаттан сығып, йәһцдтәргә ҡар
шы тоҡандырылған кц^ә алмаусанлыҡ)

АНТИСЕМИТСКИЙ, -ая, -ое йәһүдтәргә 
ҡаршы кешеләргә, антисемиттарға хас; антисе 
мйтские настроения антисемиттарға хас ҡылыҡ 
(кәйеф)

АНТИСЁПТИКА ж; мед. антисептика (1. ми
кробтарҙы цлтерә торған химик матдәләр яр
ҙамында йәрәхәтте таҙартыу һәм ағыуланыу
ҙан һаҡлау 2. собир. йоғошһоҙландырыусы са
ралар, антисептиктар, дарыуҙар)

АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое мед. йоғош
һоҙландырыусы, антисептик; антисептические 
средства йоғошһоҙландырыусы дарыуҙар

АНТИСОВЕТИЗМ м антисоветизм (Совет- 
тар Союзына, уның ҡоролошона дошман идео
логия һәм сәйәсәт)

АНТИСОВЁТСКИЙ, -ая, -ое совет власына 
ҡаршы, советтарға ҡаршы; антисоветская про
паганда совет власына ҡаршы пропаганда

АНТИТЁЗА ж 1. лит. ҡаршы ҡуйып сағыш
тырыу, антитеза (стилистик алым) 2. ҡапма- 
ҡаршылыҡ; рассматривать как антитезу ҡапма 
ҡаршылыҡ рәүешендә ҡарау

АНТИТЁЗИС м; филос., лог. антитезис (те
зистағы фекергә ҡаршы фекер)

АНТИТЕЛА мн.; биол., хим. антиматдәләр 
(организмға сит аҡһымдар, бактериялар, 
уларҙың ағыуын һ.б. индергәндә, унда бар
лыҡҡа килгән матдәләр)

АНТИТОКСИНЫ мн. (ед. антитоксйн м); 
мед. антитоксиндар (токсин тәьҫирендә орга
низм эшләп сығарған һәм шул токсиндарҙан 
организмды һаҡлай торған матдәләр)

АНТИТОКСИЧЕСКИЙ, ая, ое зарарһыҙ 
ландырыуға һәләтле, ағыуланыуҙан һаҡлаусы; 
антитоксйческая сыворотка ағыуланыуҙан һаҡ 
лай торған сыворотка

АНТИФАШИСТ м антифашист, фашизмға 
ҡаршы кеше;

АНТИФАШИСТСКИЙ, ая, ое фашизмға 
ҡаршы; антифашистский комитет молодёжи
йәштәрҙең фашизмға ҡаршы комитеты; анти
фашистское движение фашизмға ҡаршы 
хәрәкәт

АНТИФРИЗ м; спец, антифриз (1. һыуҙың 
туңыу температураһын кәметә торған матдә
2. ошо матдәнең тцбән температурала туң
май торған һыуҙағы иретмәһе)

АНТИХРИСТ м 1. рел. антихрист, дәжжәл 
(христиан динендә: Христостың ахыр заман 
алдынан һуңғы көрәш өсөн килергә тейеш бул
ған төп дошманы) 2. уст., прост, хыянатсы, 
мөртәт (христиандар мосолмандарға ҡарата) 

АНТИЦИКЛбН м; метеор, антициклон (ци
клондар араһында урынлашҡан атмосфера 
баҫымы юғары әлкә); центр антициклона анти
циклон үҙәге

АИТИТІИПАТІИЯ ж; книжн. 1. алдан күреү 
(белеү) һәләте 2. алдан килеү (ваҡиға, кцре- 
нештәргә ҡарата)

АНТИЦИПИРОВАТЬ сов., несов. что; 
книжн. алдан күреү (белеү)

АНТИЧАСТИЦЫ мн. (ед. античастйца ж)
ҡаршы өлөшсәләр

АНТИЧНОСТЬ ж 1. антиклыҡ (Боронғо Гре
ция, Рим донъяһы һәм уның мәҙәниәте) 2. бо
ронғо күркәмлек, һомғоллоҡ, матурлыҡ өлгөһө 
(йөҙ, бит, буй-һынға ҡарата)

АНТИЧНЫЙ, -ая, -ое 1. антик, боронғо; ан 
тйчная философия антик фәлсәфә; антйчное ис
кусство антик (боронғо) сәнғәт; античный мир 
боронғо донъя; античный театр антик театр
2. (классически правильный, красивый) бо
ронғоса күркәм (һомғол, матур); античные чер
ты лица боронғоса матур йөҙ

АНТОЛбГИЯ ж; лит. антология (төрлө ав
торҙарҙың һайланма әҫәрҙәренән торған йы
йынтыҡ); антология башкйрской поэзии баш 
ҡорт поэзияһы антологияһы

АНТбНИМ  м; лингв, антоним (ҡапма-ҡаршы 
мәғәнәле һцҙҙәр, мәҫ., “аҡ” — “ҡара”, “тон” — 
“көн” һ.б.); словарь антонимов антонимдар 
һүҙлеге

АНТОНИМИЧЕСКИЙ, -ая, -ое антонимлыҡ 
...ы, ҡапма ҡаршы; антонимические отно
шения антонимлыҡ мөнәсәбәттәре (ҡапма-ҡар
шылыҡ)

АНТОНИМЙЧНОСТЬ ж антонимлыҡ; анто
нимичность слов һүҙҙәрҙең антонимлығы

АНТбНОВ: антбнов огонь прост, ҡан ағыу- 
ланыуы, гангрена

АНТ бНО ВКА ж антоновка (алма сорты) 
АНТбНОВСКИЙ: антоновские яблоки C M . 

антоновка
39



АНТРАКТ
АНТРАКТ м антракт (1. спектакль, концерт 

өлөштәре араһында яһалған тәнәфес 2. туҡ
талыш, өҙөк 3. муз. опера йәки драма спек
таклдәре өлөштәре араһында башҡарылған 
музыка әҫәре)

АНТРАЦИТ м; мин. антрацит {иң яҡшы таш 
кцмер)

АНТРАЦИТНЫЙ, -ая, -ое антрацит ...ы; ан
трацитные залежи антрацит ятҡылыҡтары; ант
рацитные пласты антрацит ҡатламдары

АНТРАЦЙТОВЫИ, ая, ое см. антрацитный
АНТРАША с; нескл. антраша (балетта 

бейецсенең һикергәндә аяҡтары бер-береһенә 
тиҙ-тиҙ генә тейеп алган кцренеш) ♦ выкйды 
вать (выделывать) антраша аяҡтар менән хик 
мәтле хәрәкәттәр яһау

АНТРЕКбТ м; кул. антрекот (1. һыйырҙың 
ҡабырга ите 2. шул иттән ҡыҙҙырылған ашам
лыҡ  3. һыйыр ите котлеты)

АНТРЕПРЕНЕР м; театр, антрепренёр 
(шәхси театр тотҡан кеше)

АНТРЕПРИЗА ж антреприза (шәхси театр) 
АНТРЕСбЛИ мн. (ед. антресоль ж) антресоль 

(1. өйҙөң өҫкө тәпәш ҡаты 2. бейек бцлмәләге 
галерея формаһындағы рәшәткәле ярым ҡат) 

АНТРОПбЛОГ м антрополог, антропология 
белгесе

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое 1. ан
тропологик; антропологические данные антро
пологик мәглүмәттәр; антропологические ра
боты антропологик эштәр; антропологический 
признак антропологик билге; антропологичес
кий принцип антропологик принцип 2. антропо
логия ...ы; антропологический музей антропо
логия музейы

АНТРОПО ЛбГИЯ ж антропология (кешенең 
биологик тәбиғәтен өйрәнгән фән); кабинет ан
тропологии антропология кабинеты; музей ан
тропологии антропология музейы

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЙ, ая, ое антро 
пометрик; антропометрйческие данные антропо 
метрик мәғлүмәттәр

АНТРОПОМЁТРИЯ ж антропометрия (ан
тропологик тикшеренецҙәрҙең кеше тәнен һәм 
уның өлөштәрен цлсәц менән шөғөлләнгән бер 
алымы)

АНТРОПОМОРФИЗМ м антропоморфизм, 
кәүҙәләнеш (1. кешегә хас психик цҙенсәлек- 
тәрҙе тәбиғәт кцренештәренә, цҫемлектәргә 
һәм айырым нәмәләргә кцсереп йәнләндерец
2. алланы кеше сцрәтендә кцҙ алдына кил
тергән кцп диндәргә хас ҡараш)

АНТРОПОМОРФИЧЕСКИЙ, ая, ое ан 
тропоморфик; антропоморфйческое мировоз
зрение донъяға антропоморфик ҡараш

АНТРОПОМбРФНЫ Й, ая, ое кешегә оҡ 
шаш, антропоморф; антропоморфные обезьяны 
кешегә оҡшаш (антропоморф) маймылдар

АНТРОПОФАГ м ; книжн. кеше ашаусы 
кеше

АНТРОПОФАГИЯ ж; книжн. кеше ашау 
гәҙәте

АНТУРАЖ м әйләнә-тирәләге хәл, тормош 
шарттары, уратылышы; создать необходймый 
антураж әйләнә-тирәлә тейешле шарттар бул
дырыу

АНТЫ мн. ант халҡы (Днестр менән Днепр 
араһында I V —VI бб. йәшәгән көнсығыш сла
вян ҡәбиләләренең атамаһы)

АНФАС нареч. йөҙ менән алға ҡарап; сфо- 
тографйроваться анфас фотоға йөҙ менән алға 
ҡарап төшөү

АНФИЛАДА ж анфилада (береһенән икен- 
сеһенә тураға цтеп йөрөмәле итеп эшләнгән 
бцлмәләр теҙеме)

АНЧАР м анчар (һуты һөт һымаҡ, цҙе ағыу
лы тропик цҫемлек)

АНШЛАГ м; театр, аншлаг (театр, кино
ларҙа һ.б. билеттарҙың һатып бөтөрөлөце ха
ҡындағы иғлан); вывесить аншлаг аншлаг элеү 
♦ пройтй с аншлагом ҙур уңыш менән барыу 
(театр һ.б. тамашалар хаҡында)

АНібТИН: анютины глазки бот. ала ми 
ләүшә

АбРИ СТ м; лингв, аорист (грек, иҫке славян 
һәм ҡайһы бер башҡа телдәрҙә ҡылымдың 
цткән заман формаларының береһе)

А бРТА  ж; анат. аорта (тәндең цпкәнән 
башҡа бөтә ағзаларына артерия ҡанын та
ратҡан, йөрәктең һул муҡсаһынан сыҡҡан иң 
йыуан артерия); дуга аорты аорта дуғаһы 

АПАРТАМЁНТЫ и АПАРТАМЕНТЫ мн. 
(ед. апартамент и апартамент м) апартаменттар 
(бай йыһазлы өй, бцлмә)

АПАТИТ м; мин. апатит; залежи апатйтов 
апатит ятҡылығы

АПАТИТОВЫЙ, -ая, -ое апатит ...ы; апа 
тйтовая руда апатит мәғдәне; апатйтовое место
рождение апатит ятҡылығы

АПАТЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. төшөнкө; апа 
тйческое состояние төшөнкө хәл 2. дәртһеҙ, 
һүлпән; апатйческий взгляд дәртһеҙ ҡараш, 
һүлпән ҡараш

АПАТИЧНОСТЬ ж 1. төшөнкөлөк; апа 
тйчность настроения күңел төшөнкөлөгө 
2. дәртһеҙлек, һүлпәнлек; апатйчность дви
жения дәртһеҙ (һүлпән) хәрәкәт (хәрәкәт  
һцлпәнлеге)

АПАТЙЧНЫЙ, ая, ое 1. см. апатйческий
2. (равнодушный) һалҡын, вайымһыҙ

АПАТИЯ ж 1. апатия, төшөнкө, төшөнкөлөк; 
впасть в апатию төшөнкөлөккә бирелеү; вызвать 
апатию апатия тыуҙырыу 2. дәртһеҙ, һүлпән хәл 

АПЕЛЛИРОВАТЬ сов., несоә. 1. юр. апелля
ция биреү, шикәйәт яҙыу; 2. к кому-чему кәңәш, 
ярҙам йәки яҡлау һорап мөрәжәғәт итеү (мәҫ.,
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АППАРАТ
халыҡҡа); апеллировать к массам халыҡҡа 
ярҙам һорап мөрәжәғәт итеү; апеллйровать к об
щественному мнению ярҙам һорап, халыҡ феке
ренә мөрәжәғәт итеү

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ, ая, -ое апелляция 
...ы; апелляционная жалоба апелляция ялыуы; 
апелляционный суд апелляция суды; апелля
ционный срок апелляция срогы

АПЕЛЛЙЦИЯ ж 1. юр. (обжалование) апел
ляция; подать апелляцию на решение суда суд 
ҡарарына апелляция биреү 2. к кому-чему (об
ращение за поддержкой) мөрәжәғәт итеү 
(кәңәш, ярҙам һорап)

АПЕЛЬСИН м әфлисун (ашсы һәм емеше) 
АПЕЛЬСЙННЫЙ, -ая, -ое 1. әфлисун ...ы; 

апельсинное варенье әфлисун ҡайнатмаһы 
2. әфлисун ...ы; апельсинное дерево әфлисун 
ағасы; апельсйнные дбльки әфлисун бүлкәләре 

АПЕЛЬСЙНОВЫЙ, ая, ое см. апель 
сйнный

АПЛОДИРОВАТЬ несов. ҡул сабыу, алҡыш
лау, хуплау; аплодировать певцу йырсыны ал
ҡышлау

АПЛОДИСМЕНТЫ только мн. алҡыш, ҡул 
сабыу; приветствовать громом аплодисментов
гөрләтеп ҡул сабып ҡотлау; бурные аплодис
менты көслө алҡыштар

АПЛбМ Б м үҙ көсөңә (артыҡ) ышаныу, ша
пырыныу; говорйть с апломбом артыҡ шапыры
нып һөйләр

АПОГЁИ м 1. астр, апогей (Ай орбитаһы
ның Ергә иң алыҫ өлөшө) 2. перен. юғары нөктә, 
кимәл, дәрәжә; в апогее славы дандың юғары 
нөктәһе; достйчь своего апогея үҙеңдең иң юға
ры дәрәжәңә ирешеү

АПОКАЛИПСИС м Апокалипсис (Инжил
дың ахыры заман тураһында кцрәҙәлек иткән 
китабы)

АПОКРИФИЧЕСКИЙ, -ая, -ое лит. апокри- 
фик; апокрифйческая литература апокрифик 
әҙәбиәт

АПбКРИФ Ы  мн. (ед. апокриф лг); лит. апо
криф (рәсми дини тәглимәттән айырылган, 
шунлыҡтан сиркәц кире ҡаҡҡан борото биб
лия сюжетлы әҫәрҙәр)

АПОЛИТИЗМ м см. аполитичность 
АПОЛИТЙЧНОСТЬ ж сәйәси тормоштан 

ситләшеү, сәйәсәткә битараф булыу
АПОЛИТИЧНЫЙ, -ая, -ое сәйәсәттән ситтә 

торған (уға ҡатнашмаған); аполитйчная литера
тура сәйәсәттән ситтә торған әҙәбиәт; аполи- 
тйчный человек сәйәсәткә ҡатнашмаған кеше 

АПОЛбГ м; лит. аполог (хайуандар тормо
шон һцрәтләп, асыҡтан-асыҡ әҙәплелеккә өй
рәткән, мәҫәлдәрҙе башлап ебәргән ҡыҫҡа гына 
кинәйәле хикәйәләц)

АПОЛОГЁТ м апологет (ниндәйҙер фекерҙе, 
тәглимәтте һ.б. яҡлаган, аҡлаган йәки маҡ-

таган кеше); апологеты капитализма капита
лизм апологеттары; апологеты релйгии дин апо- 
логеттары

АПОЛОГЁТИКА ж 1. апологетика (христи
ан дине ҡанундарын яҡлаусы дини тәглимәт 
тармагы) 2. перен. урынһыҙ маҡтау (яҡлау) 

АПОЛОГЕТИЧЕСКИЙ, ая, ое 1. апологе 
тик 2. перен. маҡтауға (яҡлауға) ҡоролған

АПОЛбГИЯ ж; книжн. маҡтау, яҡлау, аҡлау 
(телдән йәки яҙып)

АПОПЛЕКСИЯ и АПОПЛЕКСИЯ ж ; мед. 
апоплексия (мейегә ҡан һауыу йәки мейе тамы
рына ҡан тыгылыуҙан килгән ауырыу) мейе 
фалижы, инсульт

АП бРТ м апорт (эре алма сорты) 
АПОСТЕРИбРИ нареч.; филос., лог. апосте

риори, тәжрибә, мәғлүмәттәр нигеҙендә
АПОСТЕРИбРНЫЙ, -ая, -ое филос., лог. 

апостериор, мәғлүмәттәргә нигеҙләнгән; апосте
риорное суждение апостериор фекерләү

АПбСТОЛ м 1. рел. апостол (Инжил кита
бында Христостың цҙ тәглимәтен таратыу 
өсөн ебәргән ун ике шәкертенең һәр береһе) 
2. чего; перен., книжн. идеяны (тәғлимәтте) их
лас тотоусы һәм таратыусы; апостол независи
мости бойондороҡһоҙлоҡ идеяһын ихлас тараты
усы (ышаныусы) 3. (церковная книга об 
апостолах, напр., “Деяния святых апосто
лов") Апостол

АПбСТОЛЬСКИЙ, -ая, -ое апостолдар ...ы; 
апостольские деяния апостолдар эше

АПОСТРбФ  м апостроф (хәреф өҫтөнә 
өтөр һымаҡ итеп ҡуйылган билдә); знак апо
строфа апостроф билдәһе; поставить апостроф 
апостроф ҡуйыу

АПОФ ЕбЗ м апофеоз (1. Борото Римда, Гре- 
цияла батырҙы, императорҙы һ.б. аллалашты
рыу йолаһы 2. ниндәйҙер кешене, кцренеште, 
ваҡиганы маҡтау, ололау гәҙәте 3. театр, сәх
нәлә халыҡты, батырҙарҙы, ижтимаги ваҡи
ғаларҙы һ.б. данлаусы тантаналы һуңгы 
тамаша)

АППАРАТ м 1. тех. аппарат (билдәле бер эш 
башҡарған механик ҡорал); телефонный аппа
рат телефон аппараты; фотографйческий аппа
рат фотография аппараты 2. физиол. аппарат 
(организмда билдәле бер функция башҡарған 
ағзалар); дыхательный аппарат һулыш аппара
ты 3. аппарат (идаралыҡтың йәки хужа
лыҡтың бер тармағын хеҙмәтләндергән ойош
ма һәм унда эшләцселәр); государственный ап
парат дәүләт аппараты; торговый аппарат сауҙа 
аппараты ♦ научный аппарат ғилми аппарат 
(ғилми эштең авторы файҙаланған материал
дар, төрлө әсбаптар, кцрһәткестәр, һцҙлек- 
тәр, аңлатмалар, библиография һ.б.); кри- 
тйческий аппарат тәнҡит аппараты (әҙәби йәки
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АППАРАТНАЯ
тарихи текстың тлми баҫмаламы төрҙәре һәм 
иҫкәрмәләре)

АППАРАТНАЯ ж аппарат бүлмәһе
АППАРАТУРА ж собир.; тех. 1. ҡорал- 

ҡорамал, төрлө-төрлө аппарат; киносъёмочная 
аппаратура кино төшөрөү аппараттары; химиче
ская аппаратура химик аппараттар; завод низ
ковольтной электрической аппаратуры түбән 
вольтлы электр аппараттары заводы 2. (оборудо
вание) йыһаз, ҡорамал; лабораторная аппара
тура лаборатория йыһазы; цеховая аппаратура 
цех йыһазы (цех ҡорамалы)

АППАРАТЧИК М  и АППАРАТЧИЦА ж  ап 
паратсы; работать аппаратчиком аппаратсы бу
лып эшләү

АППЁНДИКС м 1. анат. һуҡыр эсәк үҫен
теһе; вырезать аппендикс һуҡыр эсәк үҫентеһен 
алып ташлау 2. тех. аппендикс (һауа шары 
ҡабының аҫҡы өлөшөндә газ һурыу һәм сыгарыу 
өсөн ҡуйылған ҡыҫҡа шланг йәки торба)

АППЕНДИЦИТ м; мед. аппендицит (һуҡыр 
эсәктең тулышып шешеце)

АППЕРЦЁПЦИЯ ж; псих, апперцепция (цҙ- 
ләштерецҙең алынған тәжрибәгә, элекке бе
лемгә, белем байлығына бәйле булыуы)

АППЕРЦИПИРОВАТЬ сов., несов. что; 
псих. апперцепциялау; булған тәжрибә ни
геҙендә үҙләштереү

АППЕРЦИПИРОВАТЬСЯ несов. страд, от 
апперципйровать

АППЕТИТ м 1. аппетит, ашағы килеү; хо
роший аппетйт яҡшы аппетит; возбуждение ап
петита аппетитты ҡуҙғытыу; нарушение аппе 
тйта аппетит боҙолоу; нормализация аппетита 
аппетиттың нормалашыуы; потеря аппетита ап
петитты юғалтыу; есть с аппетйтом аппетит 
менән ашау 2. перен. нәфсе, талым; аппетйт к 
деньгам аҡсаға нәфсе тыуыу ♦ волчий аппетйт 
көслө аппетит, бик ныҡ ашағы килеү; приятно
го аппетита ашың тәмле булһын; испортить ап
петйт: 1) аштың тәмен ебәреү; 2) эштән күңел 
ҡайтыу

АППЕТИТНЫЙ, -ая, -ое 1. (вкусный) аппе
титлы, тәмле, ымһындырғыс; аппетйтная колба
са тәмле тултырма; аппетйтная пйща ымһын
дырғыс аш 2. перен., прост, (привлекатель
ный, соблазнительный) һөйкөмлө, яғымлы, мө
ләйем (ғәҙәттә, ҡатын-ҡыҙ)

АППЛИКАЦИЯ ж аппликация, ҡорама һы
маҡ ҡорау (1. төрлө төҫтәге тауар, ҡағыҙ 
киҫәктәрен нимәгәлер йәбештерец йәки тегец 
юлы менән һцрәт төшөрөц 2. шул юл менән 
эшләнгән һцрәт)

АППРЕТИРОВАНИЕ с см. аппретйровать
АППРЕТИРОВАТЬ сов., несов. что; тех. 

матурлау, биҙәкләү (туҡыма, тире һ.б. эш
кәрткәндән һуң)

АППРЕТИРОВАТЬСЯ несов. страд, от ап
претйровать

АППРЕТУРА ж; тех. аппретура (биҙәц өсөн 
туҡыманы, тирене махсус матдә менән эшкәр- 
тец)

АПРЁЛЬ м апрель (календарь йылының 
дцртенсе айы); конец апреля апрель аҙағы 

АПРЁЛЬСКИЙ, -ая, -ое апрель ...ы; ап
рельское утро апрель иртәһе

АПРИОРИ нареч. 1. филос., лог. априори, 
тәжрибәнән тыш (башҡа) 2. перен., книжн. ал
дан ҡарамайынса, тикшермәйенсә, өҫтән-мөҫтән 

АПРИОРИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое см. ап 
рибрный

АПРИОРНОСТЬ ж; филос., лог. априорлыҡ, 
априор булыу; априорность утверждения
раҫлауҙың априор булыуы

АПРИбРНЫ Й, -ая, -ое филос., лог. априор, 
өҫтән-мөҫтән, тикшереп тормай, тәжрибәгә ни
геҙләнмәгән, таянмаған; априорное утверждение 
тикшереп тормай раҫлау, априор раҫлау

АПРОБАЦИЯ ж апробация (1. кит. һынау, 
тикшерец нигеҙендә сығарылған рәсми хуплау
2. а.-х. яҡшыларын орлоҡҡа айырып алыу 
өсөн ауыл хужалығы баҫыуының сорт сифа
тын баһалау); провести апробацию апробация 
үткәреү

АПРОБИРОВАТЬ сов., несов. что 1. книжн. 
апробация биреү, рәсми хуплау 2. с.-х. апроба
ция үткәреү; апробйровать посевы сельскохо
зяйственных культур ауыл хужалығы культура
лары сәсеүлектәренә апробация үткәреү

АПРОБИРОВАТЬСЯ несов. страд, от ап
робйровать

АПТЁКА ж аптека, дарыухана; идти в аптеку 
аптекаға (дарыуханаға) барыу ♦ как в аптеке 
шутл. теп-теүәл, аныҡ

АПТЁКАРСКИЙ, -ая, -ое 1. аптека ...ы; ап
текарские весы аптека үлсәүе; аптекарский 
склад аптека (дарыухана) склады 2. аптекасы 
(дарыуханасы) ...ы; аптекарский помощник ап
текасы ярҙамсыһы

АПТЁКАРША ж; прост. 1. (женщина-апте
карь) аптекасы, дарыуханасы ҡатын-ҡыҙ 2. (же
на аптекаря) аптекасы (дарыуханасы) ҡатыны 

АПТЁКАРЬ м 1. у cm., прост, аптекасы (да
рыуханасы), аптекала (дарыуханала) дарыу 
яһаусы; фармацевт 2. уст. аптека хужаһы

АПТЁЧКА ж аптечка; лйчная аптечка шәхси 
аптечка; дорожная аптечка юл аптечкаһы; до
машняя аптечка өй аптечкаһы

АПТЁЧНЫЙ, ая, ое аптека ...ы; аптечное 
управление аптекалар (дарыуханалар) идаралы
ғы; аптечный склад аптекалар склады; аптечный 
шкаф аптека шкафы

АР м ар (гектарҙың йөҙҙән бер өлөшөнә йәки 
йөҙ кв. метрға тиң ер цлсәце); участок землй в 
один ар бер ар ер
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АРАБЁСКИ мн. (ед. арабеск м и арабеска ж)
арабеска (1. геометрик фигураларҙан, стилләш- 
терелгән япраҡтар һәм сәскәләрҙән торган, 
башта тик гәрәп ҡомартҡыларында осраган 
ҡатмарлы орнамент 2. классик бейецҙә балет 
позаһы 3. нәфис мелодик һцрәтләнешле инст
рументаль пьеса жанры)

АРАБИЗМ м ғәрәпсә, ғәрәпкә мөнәсәбәтле 
АРАБИСТ м ғәрәп теле (мәҙәниәте) белгесе 

(ғалимы)
АРАБИСТИКА ж ғәрәп фәне (гәрәп телен, яҙ

маһын, мәҙәниәтен һәм тарихын өйрәнгән фән) 
АРАБСКИЙ, -ая, -ое ғәрәп ...ы; арабский 

язык ғәрәп теле; арабское искусство ғәрәп 
сәнғәте ♦ арабская лошадь ғәрәп аты (яҡшы 
тоҡомло менге ат); арабские цифры ғәрәп һан
дары; арабские буквы ғәрәп хәрефтәре

АРАБЫ мн. ғәрәптәр, ғәрәп халҡы / /  ед. араб 
м ғәрәп ир-аты; арабка ж ғәрәп ҡатын-ҡыҙы 

АРАКЧЁЕВСКИЙ, -ая, -ое Аракчеев ...ы; 
аракчеевский режйм Аракчеев режимы; арак
чеевские нравы Аракчеев урынлаштырған тәртип 

АРАКЧЁЕВЩИНА ж аракчеевсылыҡ (1. Рә
сәйҙә X IX  б. башында урынлашҡан сикләнмәгән 
полиция режимы, хәрбиҙәр башбаштаҡлыгы 
һәм халыҡты көсләц режимы 2. кцсм. нин
дәйҙер ижтимаги әлкәлә бәләкәй генә бер 
төркөм халыҡтың башбаштаҡ рәцештә, цҙ 
белдеге менән хужа булыу хәле)

АРАЛИЯ ж аралия (эре япраҡлы, һепертке 
һымаҡ йыйнаҡ сәскәле ҡыуаҡ)

АРАНЖИРОВАТЬ сов., несоө. что; му з. 
аранжировкалау; аранжировать песню для фор
тепьяно йырҙы фортепьяно өсөн аранжировкалау 

АРАНЖ ИРОВАТЬСЯ несоө. страд, от 
аранжйровать

АРАНЖИРОВКА ж; муз. аранжировка (бер 
төрлө ҡоралга йәки тауышҡа яҙылған музыка 
әҫәрен икенсе төрлө ҡоралга ярашлы итеп 
һалыу эше)

АР АП I м; уст. негр; арапка ж; уст. негр 
ҡатын-ҡыҙы

АР АП II м; прост, алдаҡсы, йылмаяҡ 
АРАПНИК м ҡайыш ҡамсы (һунар эте өсөн) 
АРАТ м арат (Монголия Халыҡ Республи

каһында һәм Тыва Республикаһында малсылыҡ 
менән көн итецсе)

АРАТСКИИ, -ая, -ое арат ...ы; аратское хо
зяйство арат хужалығы

АРАХИС м арахис, ҡытай сәтләүеге (май 
цҫемлеге һәм уның емеше); арахис культурный 
культуралы ҡытай сәтләүеге; арахис обыкно
венный ябай ҡытай сәтләүеге; арахис азиатский 
Азия (ҡытай) сәтләүеге

АРАХИСОВЫЙ, -ая, -ое ҡытай сәтләүегенән 
эшләнгән; ҡытай сәтләүеге ...ы; арахисовое 
масло ҡытай сәтләүеге майы; арахисовая халва 
ҡытай сәтләүеге хәлүәһе

АРГУМЕНТИРОВАТЬ
АРБАЛЁТ м арбалет (камиллаштырылған 

уҡ; атыу ҡоралы)
АРБИТР м; юр. арбитр (суд ҡарамағында 

булмаған бәхәстәрҙе, ярыштарҙы хөкөм иткән 
белгес, судья); государственный арбитр дәүләт 
арбитры; арбйтр соревнований ярыш арбитры 

АРБИТРАЖ м; юр. арбитраж (арбитр хәл 
иткән мәсьәлә, эш) ♦ ведомственный арбитраж 
ведомство арбитражы; внешнеторговый арбит
раж тышҡы сауҙа арбитражы; государственный 
арбитраж дәүләт арбитражы; международный 
арбитраж халыҡ-ара арбитраж

АРБИТРАЖНЫЙ, -ая, -ое арбитраж ...ы; ар
битражная комйссия арбитраж комиссияһы 

А Р Б ^ З  м  ҡарбуз; есть арбуз ҡарбуз ашау; по
садить арбуз ҡарбуз сәсеү (ултыртыу)

АРБУЗНЫЙ, -ая, -ое 1. ҡарбуз ...ы; арбузная 
корка ҡарбуз ҡабығы; арбузные семена ҡарбуз 
орлоғо 2. ҡарбуздан эшләнгән, ҡарбуз ...ы; 
арбузное вино ҡарбуздан эшләнгән шарап; 
арбузный мёд ҡарбуздан эшләнгән бал, ҡарбуз 
балы

АРГЕНТИНСКИЙ, -ая, -ое аргентин ...ы, Ар
гентина ...ы; аргентйнский народ Аргентина 
халҡы; аргентйнский диалект испанского языка
испан теленең аргентин диалекты

АРГЕНТИНЦЫ мн. аргентин халҡы, арген
тиндар / /  ед. аргентинец м аргентин ир-аты; ар
гентинка ж аргентин ҡатын-ҡыҙы

А РГб с нескл.; лингв, арго, шартлы тел (айы
рым бер төркөм, профессия кешеләре өсөн генә 
хас булған һөйләшец теле); воровское арго 
бурҙар аргоһы (теле)

АРГбН  м аргон (химик элемент; һауа соста
вына ингән еҫһеҙ, төҫһөҙ газ; электр лампала
рын тултырыу өсөн һәм яҡтыртҡыс реклама 
приборҙарында ҡулланыла); аргон атмосферный 
атмосфера аргоны; аргон промышленный сәнәғәт 
аргоны

АРГбНОВЫ Й, -ая, -ое аргон ...ы 
АРГОТИЗМ м; лингв, арготизм (ниндәйҙер 

аргонан әҙәби телгә алынған һцҙ)
АРГОТЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое арго ...ы, арго

тизм ... ы
АРГУМЕНТ м 1. дәлил, нигеҙ, фекер; логиче

ский аргумент логик фекер; находйть аргументы 
дәлил табыу 2. мат. аргумент; аргумент комп
лексного числа йыйылма һандар аргументы 

АРГУМЕНТАЦИЯ ж см. аргументйровать 
АРГУМЕНТИРОВАНИЕ с см. аргумен 

тйровать
АРГУМЕНТИРОВАННЫЙ, ая, ое 1. прич. 

от аргументйровать 2. прил. нигеҙле, дәлилле; 
аргументйрованный ответ нигеҙле яуап; аргумен 
тйрованное доказательство дәлилле иҫбатлау 

АРГУМЕНТЙРОВАТЬ сов., несов. что дә
лилдәр килтереү, дәлилләү, нигеҙләү
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АРГУМЕНТИРОВАТЬСЯ
АРГУМЕНТИРОВАТЬСЯ несов. страд, от

аргументйровать
АРЕАЛ м; зоол., бот. ареал, таралыу әлкәһе; 

ареал европеоидной расы европеоид раса та 
ралған урын (ѳлкэ); сплошной ареал тотош та
ралған әлкә; карта ареалов ареалдар картаһы 

АРЕАЛЬНЫЙ, -ая, -ое ареал ...ы; ареальная 
карта ареалдар картаһы ♦ ареальная лингвйсти 
ка билдәле бер әлкә (урын) лингвистикаһы, тел 
ғилеме

АРЕДОВ: аредовы веки жить оҙон оҙаҡ 
йәшәү, оҙон ғүмер һөрөү

АРЁНА ж 1. майҙан, арена; цирковая арена
цирк майҙаны; спортйвная арена спорт аренаһы; 
2. урын; арена борьбы көрәш урыны 3. перен. 
арена, даирә, эш әлкәһе; мировая арена донъя 
аренаһы; политйческая арена сәйәси даирә 

АРЁНДА ж ҡуртым, аренда; аренда землй ер 
куртымы; брать (получать) в аренду ҡуртымға 
алыу; отдавать в аренду ҡуртымға биреү 

АРЕНДАТОР м куртымсы, арендалаусы 
АРЕНДАТОРСКИЙ, -ая, -ое куртымсы ...ы, 

арендасы ...ы; арендаторское право куртымсы 
(арендасы) хоҡуғы

АРЁНДНЫЙ, -ая, -ое ҡуртым ...ы, аренда 
...ы; арендная плата ҡуртым түләүе; арендная 
цена ҡуртым хаҡы; арендный договор аренда 
килешеүе

АРЕНДОВАТЬ сов., несов. что ҡуртымлау, 
арендалау; арендовать землю ерҙе ҡуртымлау; 
арендовать стадион стадионды ҡуртымлау

АРЕНДОВАТЬСЯ несов. страд, от арен
довать

АРЕбМ ЕТР м; физ. ареометр (шыйыҡ мат
дәнең ҡуйылығын билдәләй торған ҡорамал) 

АРЁСТ м 1. арест, ҡулға алыу; решение об 
аресте ҡулға алыу тураһындағы ҡарар; дисцип
линарный арест холоҡ төҙәтеү өсөн ҡулға алыу; 
взять под арест ҡулға алыу; держать под арес
том һаҡ аҫтында тотоу 2. арест, тыйыу; арест 
имущества мөлкәттән файҙаланыуҙы тыйыу; на
ложить арест арест һалыу

АРЕСТАНТ м и АРЕСТАНТКА ж ; уст. аре
стант, ҡулға алынған кеше, тотҡон

АРЕСТАНТСКИЙ, -ая, -ое уст. 1. тотҡондар 
..ы, ҡулға алынғандар ...ы; арестантские каме
ры тотҡондар камераһы; арестантский халат 
тотҡондар халаты 2. в знач. сущ. арестантская 
ж тотҡондар бүлмәһе

АРЕСТбВАННЫ Й, ая, ое 1. ҡулға 
алынған; арестованный человек ҡулға алынған 
кеше 2. в знач. сущ. арестованный м и аре
стованная ж ҡулға алынған кеше, тотҡон

АРЕСТОВАТЬ сов., несов. кого-что 1. ҡулға 
алыу, тотҡон итеү 2. тыйыу, тартып алыу; аре
стовать имущество мөлкәтте тартып алыу 
(мөлкәттән файҙаланыуҙы тыйыу)

а р е с т о в Ат ь с я  несов. страд, от аре
стовать

АРЕСТбВЫВАТЬ несов. от арестовать 
АРЕСТОВЫВАТЬСЯ несов. страд, от аре

стовывать
АРИИЦЫ мн.; уст. арийҙар, арий халҡы / /  

ед. ариец м арий ир-аты; арийка ж арий ҡатын- 
ҡыҙы

А РИ бЗО  с нескл.; муз. ариозо (көйлән һөй- 
ләцгә ҡоролған ирекле ҡыҫҡа ария); ариозо 
Ленского из оперы “Евгений Онегин” “Евгений 
Онегин” операһынан Ленский ариозоһы

АРИСТОКРАТ м  и АРИСТОКРАТКА ж  

аристократ, аҡһөйәк
АРИСТОКРАТЙЗМ м аристократизм; пора

зить аристократйзмом аристократизмы менән 
һоҡландырыу

АРИСТОКРАТИЧЕСКИЙ, ая, ое 1. ари
стократтар, аристократия ...ы; аристократйчес 
кое общество аристократия йәмғиәте, аристо
краттар йәмғиәте; аристократические салоны 
аристократтар салоны 2. (изысканный, утон
чённый) аристократтарға хас, аристократик; 
аристократические привычки аристократик 
ғәҙәттәр 3. (принадлежащий к аристократии) 
аристократияға ҡараған; аристократическая 
прослойка аристократияға ҡараған ҡатлам (ари
стократия ҡатламы); аристократическая семья 
аристократия ғаиләһе

АРИСТОКРАТИЧНОСТЬ ж аристократлыҡ 
АРИСТОКРАТИЧНЫЙ, ая, ое (изыскан

ный, утончённый) аристократтарға хас, аристо
кратик; аристократйчный подход аристократик 
мөнәсәбәт

АРИСТОКРАТИЯ ж аристократия (1. син
фи йәмғиәттә юғары ҡатлам, хаким синыф
тың өҫтөнлөклө ҡатламы, ырыу башлыҡтары
2. синыфтың йәки ниндәйҙер ижтимағи 
төркөмдөң юғары ҡатламы 3. тар. бер 
төркөм иң юғары ҡатлам кешеләре торған 
идара формаһы)

АРИТМИЧНОСТЬ ж ритмһыҙлыҡ 
АРИТМЙЧНЫИ, -ая, -ое ритмһыҙ, ритмы 

боҙолған
АРИТМИЯ з к; мед. аритмия, ритм боҙолоуы; 

аритмйя сердца йөрәк аритмияһы; дыхательная 
аритмйя тын алыу ритмының боҙолоуы

АРИФМЁТИКА ж арифметика, хисап; тео
ретическая арифметика теоретик арифметика; 
урок арифметики хисап дәресе; учебник по 
арифметике хисап дәреслеге

АРИФМЕТЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое арифметик; 
арифметйческая прогрессия арифметик прогрес 
сия; арифметйческая задача арифметик мәсьәлә; 
арифметическое вычисление арифметик юл 
менән иҫәпләү; арифметйческое действие ариф 
метик ғәмәл; среднее арифметйческое арифме 
тик урта (дәүмәл)
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АРСЕНАЛ
А РИ Ф М бГРАФ  м арифмограф (арифме

тик ғәмәлдәрҙе ябай юл менән башҡара торған 
автоматик яҙмалы иҫәп машинаһы)

АРИФМ бМ ЕТР м арифмометр (арифметик 
дцрт ғәмәлде механик юл менән башҡарыусы 
иҫәпләц машинкаһы)', модели арифмометра 
арифмометр моделдәре

АРИЯ ж ария; ария Салавата Салауат ария
һы; разновйдности арии ария төрҙәре

АРКА ж; архит. арка (1. стеналағы уйым
дың дуғаланып торған япмаһы йәки таяу ара
һы 2. ҡапҡа аша цтмәле юл формаһында өҫтө 
көмбәҙләнеп бөткән декоратив ҡоролма)-, 
сделать арку арка эшләү

АРКАДА ж; архит. аркада (бер төр аркалар 
теҙмәһе)

АРКАН м арҡан; длинный аркан оҙон арҡан; 
короткий аркан ҡыҫҡа арҡан

АРКАНИТЬ несоә. что арҡанлау, арҡан ме
нән тотоу, боғаллау, боғал менән тотоу

АРКТИКА ж (северная полярная область 
земного шара) Арктика; материковая Арктика 
материкка ҡараған Арктика; геологическое 
строение Арктики Арктиканың геологик төҙө
лөшө; фауна и флора Арктики Арктиканың фа
унаһы һәм флораһы

АРКТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое арктик, Арктика 
...ы; арктическая тундра арктик тундра; арк- 
тйческие льды арктик боҙҙар; арктйческий анти
циклон Арктика антициклоны; арктйческая 
фауна Арктика фаунаһы; арктйческие воз
душные массы Арктика һауа массалары ♦ Арк
тйческий бассейн Арктик бассейн

АРЛЕКИН м; театр. Арлекин (Италияның 
“Битлектәр комедияһындағы” традицион пер
сонаж — төрлө төҫтәге ҡорама костюм, ҡара 
ярым битлек кейгән, тапҡыр фекерле, ҡыйын 
хәлдәрҙән оҫта сыға белгән мәҙәк хеҙмәтсе) 

АРЛЕКИНАДА ж арлекинада (төп ролде ар
лекин башҡарған пьеса)

АРМАДА ж армада (бер тәртиптә хәрәкәт 
иткән ҙур караптар, самолёттар йәки танкы
лар төркөмө)

АРМАТУРА ж арматура (1. тех. ниндәйҙер 
аппарат, машина, конструкция өсөн тәғәйен
ләнгән приборҙар, механизмдар 2. эл. электр 
яҡтылығын булдырыу өсөн тәғәйенләнгән ҡо
рамалдар комплекты 3. тех. тимер-бетон ҡо
ролманың, шулай уҡ ниндәйҙер материалдың, 
ҡоролманың ныҡлығын арттырыу өсөн инде
релгән ҡорос һөлдә 4. иҫк. төрлө хәрби ҡорал 
һ.б. 5. сәнғ. төрлө хәрби ҡоралдарҙы кәүҙәлән
дергән һын йәки һцрәт)

АРМАТУРНЫЙ, -ая, -ое арматура ...ы; ар
матурное железо арматура тимере; арматурные 
работы арматура эштәре

АРМАТУРЩИК м арматурасы
АРМЁЕЦ м армеец (Рәсәйҙә хәрби хеҙмәткәр)

АРМЁЙСКИЙ, -ая, -ое ғәскәри; армейская 
служба хәрби хеҙмәт; армейский полк ғәскәри 
полк

АРМИРОВАТЬ сов., несоә. что; тех. арма- 
туралау; армйровать бетон бетон арматуралау

АРМИРОВАТЬСЯ несоә. страд, от ар
мйровать

АРМИЯ ж 1. ғәскәр, армия (дәүләттең ҡоро 
ер, диңгеҙ, һауа ғәскәрҙәре)', освободйтельная 
армия азатлыҡ ғәскәре; Россййская армия Рәсәй 
ғәскәрҙәре; призывать в армию ғәскәри хеҙмәткә 
саҡырыу, армияға алыу 2. ҡоро ер ғәскәре 
(хәрби-диңгеҙ һәм хәрби-һауа көстәренән 
айырмалы рәүештә) 3. (соединение) армия; де
сантная армия десант армияһы; конная армия 
атлы армия; танковая армия танк армияһы
4. ист. әрме; перевестй из гвардии в армию 
гвардиянан әрмегә күсерергә 5. кого-чего; перен. 
(множество людей) армия; армия учителей 
уҡытыусылар армияһы ♦ действующая армия 
см. действующий

АРМЙК м сәкмән; войлочный армяк тула 
сәкмән; суконный армяк буҫтау сәкмән; армяк с 
галунами уҡалы сәкмән; армяк из сукна высше
го качества соға сәкмән; армяк из грубого про
стого сукна мәклә сәкмән

АРМЙНЕ мн. әрмәндәр, әрмән халҡы / /  ед. 
армянин м әрмән ир-аты; армянка ж әрмән 
ҡатын-ҡыҙ

АРМЙНСКИЙ, -ая, -ое әрмән ...ы, Арме
ния...ы; армянский язык әрмән теле; армянский 
народ әрмән халҡы

АРНИКА ж үгеҙ күҙе (үлән)
АРОМАТ м 1. хуш еҫ, тәмле еҫ; придавать 

аромат хуш еҫ биреү 2. перен. һулыш; аро
мат юности йәшлек һулышы; аромат йскрен- 
ности сафлыҡ һулышы 3. у cm. аңҡып торған 
матдә

АРОМАТИЧЕСКИЙ, ая, ое см. ароматный 
♦ ароматйческие соединения хуш еҫле берләш 
мәләр

АРОМАТЙЧНЫЙ, ая, ое см. ароматный; 
ароматйчное вещество хуш еҫле матдә

АРОМАТНЫЙ, -ая, -ое хуш еҫле, тәмле еҫле; 
ароматные цветы хуш еҫле сәскәләр; ароматный 
чай хуш еҫле сәй

АРОЧНЫИ, -ая, -ое аркалы; арочный мост
аркалы күпер

АРПЁДЖИО муз. арпеджио (1. түбәндән 
юғарыға сиратлап алынған тондарҙан төҙөл
гән аккорд менән башҡарыу 2. шул ысул менән 
башҡарылған аккордтың үҙе)

АРСЕНАЛ м арсенал (1. ҡорал һәм хәрби 
кәрәк-яраҡ келәте 2. күсм. ниндәйҙер күп нәмә, 
һаҡ 3. иҫк. ҡорал һәм хәрби кәрәк-яраҡ эшлә
гән, ремонтлаған урын); городской арсенал ҡа
ла арсеналы; экономйческий арсенал иҡтисади 
арсенал



АРСЕНАЛЬНЫЙ
АРСЕНАЛЬНЫЙ, -ая, -ое арсенал ...ы; арсе

нальный сторож арсенал һаҡсыһы
АРТАЧИТЬСЯ несов. 1. (о лошади) сығын

сылау, ҡарышыу; лошадь артачится ат сығын
сылай 2. (о человеке) разг. үҙһүҙләнеү, ки
реләнеү, тиҫкәреләнеү; довольно тебе артачить
ся етер һиңә тиҫкәреләнергә

АРТЕЗИАНСКИЙ, -ая, -ое артезиан ...ы; ар
тезианская вода артезиан һыуы ♦ артезианский 
колодец артезиан ҡоҙоғо (бырауланған ерҙән 
һыуы бәреп сыҡҡан ҡоҙоҡ)

АРТЁЛЬ ж артель; устав артели артель уста
вы; хозяйство артели артель хужалығы; артель 
инвалидов ғәриптәр артеле; вступать в артель 
артелгә инеү; сельскохозяйственная артель 
ауыл хужалығы артеле; объединяться в артель 
артелләшеү

АРТЁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. артель ...ы; артель
ное хозяйство артель хужалығы; артельный ус
тав артель уставы 2. прост, дөйөм, күмәк, кол
лектив; артельная работа күмәк эш 3. перен., 
прост, (общительный) ҡатнашып, аралашып ба- 
рыусан; артельный человек аралашып барыусан 
кеше

АРТЁЛЫЦИК м\ уст. артелсе, артель ағзаһы 
АРТЕРИАЛЬНЫЙ, -ая, -ое анат. 1. артерия 

...ы; артериальная кровь артерия ҡаны 2. арте
риаль; артериальное давление артериаль баҫым 

АРТЕРИОСКЛЕРОЗ м; мед. артериосклероз 
(стеналары ҡатып, ҡалынайып торған хроник 
артерия ауырыуы)

АРТЁРИЯ ж 1. артерия (ҡанды йөрәктән 
тәнгә тарата торган ҡан тамыры)', сонная 
артерия йоҡо артерияһы; лёгочная артерия үпкә 
артерияһы 2. перен. артерия (кцберәк һыу юлы 
тураһында)', главная водная артерия страны 
илдең төп һыу артерияһы

АРТИКЛЬ м; грам. артикль; определённый 
артйкль билдәлелек артикле; неопределённый 
артйкль билдәһеҙлек артикле

АРТИКУЛ м артикул (1. кит., иҫк. законда 
(ҡанунда), бойороҡта, килешецҙә һ.б. рәсми 
акттарҙа айырым мәҡәлә, бцлек йәки пара
граф 2. тауар тибы)

АРТИКУЛИРОВАТЬ несов.', лингв, артику
ляция яһау

АРТИКУЛЯЦИОННЫЙ, -ая, ое артикуля 
цион; артикуляционное изменение звуков өн
дәрҙең артикуляцион үҙгәреше

АРТИКУЛЙЦИЯ ж; лингв, артикуляция 
(теге йәки был өндө әйткәндә телмәр ағзала- 
рыныц торошо)', место артикуляции звуков 
өндөң артикуляция урыны; артикуляция звуков 
өндәр артикуляцияһы; артикуляция согласных 
тартынҡылар артикуляцияһы; артикуляция 
гласных һуҙынҡылар артикуляцияһы

АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ, -ая, -ое артиллерия 
...ы; артиллерийский полк артиллерия пол

кы; артиллерийский снаряд артиллерия сна
ряды

АРТИЛЛЕРИСТ м 1. артиллерист; служйть 
артиллерйстом артеллерист булып хеҙмәт итеү 
2. ист. тупсы; старый артиллерйст ҡарт тупсы 

АРТИЛЛЁРИЯ ж 1. артиллерия (төрлө ка
либрҙағы һәм конструкциялағы орудие)', зе
нитная артиллерия зенит артиллерияһы; само
ходная артиллерия үҙйөрөшлө артиллерия; тя
жёлая артиллерия ауыр артиллерия 2. (род 
войск) артиллерия (орудие менән ҡоралланған 
ғәскәр төрө)', служйть в артиллерии артиллери
яла хеҙмәт итеү

АРТЙСТ м и АРТЙСТКА ж 1. артист (ак
тёр, йырсы, музыкант һ.б. тураһында)', за
служенный артйст атҡаҙанған артист; попу
лярный артйст танылған артист; оперный артйст
опера артисы; эстрадный артйст эстрада артисы 
2. перен., разг. оҫта башҡарыусы; артйст в сво
ём дёле үҙ эшенең оҫтаһы, эшен оҫта башҡары
усы, маһир

АРТИСТИЗМ м артистизм, башҡарыу оҫта
лығы (маһирлығы); врождённый, природный 
артистйзм тәбиғи, тыумыштан килгән артистизм; 
оценка за артистйзм башҡарыу оҫталығы өсөн 
баһа

АРТИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. артист ...ы; 
артистйческая натура артист булмышы 2. артис- 
тарса оҫта; артистйческое исполнение артистар 
са оҫта башҡарыу; артистйческое мастерство ар-
тистарса оҫталыҡ

АРТИСТИЧНОСТЬ ж юғары оҫталыҡ; арти- 
стйчность исполнения юғары башҡарыу оҫ
талығы

АРТИСТИЧНЫЙ, -ая, -ое бик оҫта, һәнәрен 
камил үтәгән

АРТИШ бК м хәшәф үләне 
АРТРИТ м; мед. быуын шеше; ревматйчес- 

кий артрйт ревматизм быуын шеше
АРФА ж\ муз. арфа (ҡыллы музыка ҡоралы) 

♦ эблова арфа см. эблов
АРФИСТ м арфасы, арфала уйнаусы ир-ат; 

арфйстка ж арфасы ҡатын-ҡыҙ
а р х а и з Ац и я  ж см. архаизировать 
АРХАИЗЙРОВАТЬ сов., несов. что\ лит., 

иск. боронғолаштырыу, иҫкегә ҡайтарыу
АРХАИЗЙРОВАТЬСЯ несов. страд, от ар 

хаизйровать
АРХАИЗМ м 1. боронғолоҡ, иҫкелек 2. лингв. 

архаизм (иҫкереп, дөйөм ҡулланылыштан төшөп 
ҡалған һцҙбәйләнеш йәки грамматик форма) 

АРХАИКА ж боронғолоҡ, иҫкелек һәм улар
ҙың айырым һыҙаттары

АРХАИСТ м архаизм яҡлы кеше 
АРХАИСТЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое боронғоға, 

иҫкегә тартҡан (әҙәби әҫәр йәки сәнғәт әҫәре)', 
архаистическое искусство боронғо сәнғәт; арха
истическая литература боронғо әҙәбиәт



АРШИННИК
АРХАЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. архаик, бо

ронғоға, иҫкегә хас, боронғоға ҡараған; архаиче
ская эпоха боронғоға ҡараған (архаик) дәүер
2. иҫкергән, ҡулланыуҙан сыҡҡан; архайческое 
выражение боронғо әйтем

АРХАИЧНОСТЬ ж боронғолоҡ, иҫкелек 
АРХ АЙЧНЫИ, -ая, -ое боронғо, иҫке; ар

хаичный стиль боронғо стиль; архаичное слово 
иҫкергән һүҙ; архайчная форма иҫкергән форма 

АРХАНГЕЛ м архангел (христиан динендә 
юғары дәрәжәләге фәрештә)

АРХАР м архар, ҡырағай тәкә 
АРХАРОВЕЦ м; прост. 1. уст. полиция хеҙ

мәткәре 2. янъялсы, боласы, йолҡош, өтөк, бе
рәҙәк

АРХЁЙСКИЙ: архейская эра геол. архей 
эраһы (азой) (Ер шарының иң борошо эраһы) 

АРХЕбГРАФ м археограф 
АРХЕОГРАФИЧЕСКИЙ, ая, ое археогра 

фик, археография ...ы; археографйческая ра
бота археографик эш; археографйческая ко- 
мйссия археографик комиссия; археографйчес 
кий памятник археография ҡомартҡыһы

АРХЕОГРАФИЯ ж археография (борошо 
яҙма ҡомартҡыларҙы йыйыу, өйрәнец һәм 
баҫырға әҙерләцҙе маҡсат итеп ҡуйған ярҙам
сы тарих фәне); полевая археография ялан ар
хеографияһы

АРХЕбЛОГ м археолог 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, ое 1. археоло 

гия ...ы; археологический музей археология му
зейы 2. археологик; археологический памятник 
археологик ҡомартҡы; археологическая экспе
диция археологик экспедиция

АРХЕОЛбГИЯ ж археология (һаҡланып 
ҡалған матди ҡомартҡылар буйынса боронғо 
халыҡтарҙың тарихын, мәҙәниәтен өйрәнгән 
фән)

АРХИВ м архив (1. цткәндең яҙма һәм гра
фик ҡомартҡыларын махсус һаҡлау, система- 
лаштырыу һәм һцрәтләц менән шөғөлләнгән 
учреждение 2. ойошманың иҫке документ
тарҙы, ябылған эштәрҙе һ.б. һаҡлаған бцлеге
3. ниндәйҙер ойошма йәки айырым кешенең 
эшмәкәрлегенә ҡараған хаттар, ҡулъяҙмалар, 
фотографиялар һ.б. йыйылмаһы); научный ар 
хйв ғилми архив; государственный архйв дәүләт 
архивы

АРХИВАРИУС м архивариус (архив һаҡ
лаусы йәки архивта эшләцсе кеше)

АРХИВНЫЙ, -ая, -ое архив ...ы, архивный 
материал архив материалы; архивные дела ар
хив эш ҡағыҙҙары

АРХИВЙСТ м архивсы
АРХИЕПИСКОП м архиепископ (епископ 

менән митрополит араһындағы рухани дәрәжә 
һәм шул дәрәжәгә эйә кеше)

АРХИЕРЁЙ м архиерей (православие дине 
башлыҡтары — епископ, архиепископ, митро
полит кецек юғары дәрәжә руханиҙары өсөн 
дөйөм атама)

АРХИМАНДРИТ м архимандрит (монахтар 
өсөн юғары рухани дәрәжә, монастырь насто
ятеле титулы, шулай уҡ  ошо дәрәжәләргә эйә 
кеше)

АРХИПАСТЫРЬ м архипастырь (юғары 
дәрәжәле руханиҙарҙы — епископты, митропо- 
литты, патриархты ололап әйтелгән боронғо 
атама; өлкән пастырь)

АРХИПЕЛАГ м архипелаг (бер-береһенә 
яҡын ятҡан утрауҙар төркөмө); Греческий 
архипелаг Грек архипелагы

АРХИТЕКТ бНИ КА ж архитектоника (1. ар- 
хит. өлөштәрҙең бер сама тигеҙ урынлашыуы, 
уларҙың бер бөтөн гармониялы ҡушылыуы
2. сәнғ. әҫәрҙең художество бөтөнлөгө, компо
зицияһы, төҙөлөшө. 3. геол. геологик төҙөлөш
төң, теге йәки был урын тау тоҡомдарының 
ятыу йәки урынлашыу цҙенсәлектәре)

АРХИТЕКТОНИЧЕСКИЙ, ая, ое архитек 
тоник; архитектонйческое разлйчие архитекто 
ник айырма; архитектонйческая форма архитек 
тоник форма

АРХИТЁКТОР м архитектор; главный архи
тектор города ҡаланың баш архитекторы; архи
тектор проекта проект(тың) архитекторы

АРХИТЁКТОРСКИЙ, -ая, -ое архитектура 
...ы; архитекторские кадры архитектура 
кадрҙары

АРХИТЕКТУРА ж архитектура (1 . тө
ҙөлөштө проектлау, башҡарыу һәм биҙәц 
сәнғәте, оҫталығы 2. төҙөлөштөң характеры, 
стиле); готйческая архитектура готика архи
тектураһы; романская архитектура роман ар
хитектураһы; институт архитектуры архитекту
ра институты

АРХИТЕКТУРНЫЙ, -ая, -ое архитектура 
...ы; архитектурный институт архитектура ин
ституты; архитектурные памятники архитектура 
ҡомартҡылары

АРШИН м аршын (1. метрик системаны ин
дергәнгә тиклем ҡулланылған 0,711 метрға 
тиң урыҫ оҙонлоҡ цлсәц берәмеге 2. шул оҙон
лоҡтағы әершоктарға һәм сиректәргә бцлге- 
ләнгән һыҙыҡтары булған линейка); делйть на 
аршйны аршынлап бүлеү; мерить аршйнами ар 
шын менән үлсәү; мерою в одйн аршйн бер ар
шынлы ♦ мерить на свой аршйн үҙ бизмәненә 
һалыу; мерить обыкновенным (общим) аршйном 
дөйөм талаптан сығып ҡарау, ғәҙәти күренеш 
тип һанау; как (словно, будто) аршйн прогло 
тйл уҡлау йотҡанмы ни (кәцҙәһен яһалма төҙ 
тотҡан кешегә ҡарата)

АРШИННИК м; у cm., прост, аршын ҡоло 
(сауҙагәрҙәрҙән көлөп әйтелгән һцҙ)
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АРШИННЫЙ
АРШЙННЫИ , -ая, -ое аршынлы 
АРЫК м agbiK
АРЫЧНЫЙ, -ая, ое арыҡ ...ы; арычное оро

шение арыҡ һуғарыуы, арыҡ менән һуғарыу 
АРЬЕРГАРД м арьергард, сардауыл (поход

та барғанда төп көстәрҙең артында тыл 
хәцефһеҙлеген тәьмин иткән ғәскәр йәки флот 
часы); находиться в арьергарде сардауылда ба
рыу (булыу, тороу)

АРЬЕРГАРДНЫЙ, -ая, -ое арьергард ...ы; 
арьергардные части арьергард частары; арьер
гардные бой арьергард һуғыштары

АС м 1. ас, иң оҫта, батыр (осоу һәм һуғы
шыу оҫталығы менән танылған һөжцм итецсе 
осоусы, һауа һуғышы оҫтаһы); воздушный ас 
иң оҫта, батыр осоусы 2. перен. үҙ эшенең 
оҫтаһы

АСБЁСТ м асбест (утҡа һәм кислотаға 
сыҙамлы сцсле минерал)

АСБЁСТОВЫЙ, -ая, -ое асбест ...ы, асбест; 
асбестовый завод асбест заводы; асбестовый 
руднйк асбест руднигы; сделанный из асбеста 
асбестан эшләнгән; асбестовая ткань асбест 
туҡыма

АСЁПТИКАз к; мед. асептика (яраны зарар
һыҙландырып, ауырыу йоғоуҙан һаҡлау сара
лары)

АСЕПТЙЧЕСКИЙ, ая, ое асептик; асеп 
тйческая повязка асептик бәйләмес

АСЁССОР м асессор (Боронғо Римда, урта 
быуат Европаһында, Рәсәйҙә X V II I  б. 
башы — X IX  б. икенсе яртыһынан судта ва
зифалы кеше; заседатель) ♦ коллежский 
асессор уст. коллегия асессоры

АСИММЕТРИЧЕСКИЙ, ая, ое см. асим 
метрйчный

АСИММЕТРИЧНЫЙ, -ая, -ое асимметрия- 
лы, симметрияһыҙ

АСИММЕТРИЯ ж асимметрия, симметрия- 
һыҙлыҡ; явление асимметрии асимметрия күре
неше

АСКАРИДЫ мн.; зоол. (ед. аскарйда ж) ас
карида (һөтимәрҙәрҙең һәм кешенең эсәктәрен
дә туҡланып йәшәгән йомро селәцсен)

АСКЁТ м аскет, дәрүиш
АСКЕТИЗМ м 1. аскетлыҡ, дәрүишлек 

(донъя рәхәтенән ваз кисец); проповедовать ас 
кетйзм дәрүишлеккә өндәү 2. аскетизм (дини 
этик тәғлимәт)

АСКЕТЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое аскетлыҡ ...ы, 
дәрүишлек; аскетйческая жизнь дәрүиштәрсә 
көн итеү

АСКОРБИНОВЫЙ: аскорбиновая кислота
аскорбин кислотаһы

АСПЁКТ м аспект, ҡараш; философский ас
пект фәлсәфәүи ҡараш

АСПИД I м 1. зоол. аспид (тропик һәм суб
тропик илдәрҙә осраған ағыулы йылан төрө)

2. перен., бран. ҡара йылан (яуыз кешегә 
ҡарата)

АСПИД II м ; уст. см. аспидный сланец
АСПИДНЫИ, -ая, -ое аспид, аспидтан 

эшләнгән; аспидная доска аспид таҡта ♦ аспид
ный сланец аспид, һәүерташ

АСПИРАНТ м  и АСПИРАНТКА ж  аспирант 
АСПИРАНТСКИЙ, -ая, -ое аспирант ...ы; 

аспирантская стипендия аспирант стипен 
дияһы

АСПИРАНТУРА ж аспирантура; целевая ас
пирантура маҡсатлы аспирантура; поступить в 
аспирантуру аспирантураға инеү

АСПИРАТОР м аспиратор (һауаның, газдың 
химик составын, саң, һ.б. булыу-булмауын 
тикшерец өсөн ҡулланылған прибор)

АСПИРИН м; форм, аспирин; таблетки ас 
пирйна аспирин таблеткалары; принимать аспи- 
рйн аспирин эсеү

АССАМБЛЕЯ ж ассамблея (1. халыҡ-ара 
ойошма ағзаларының дөйөм йыйылышы
2. Пётр I  заманындағы бал, йәмәғәтселек 
йыйылышы) ♦ Генеральная Ассамблея Органи
зации Объединённых Наций Берләшкән 
Милләттәр Ойошмаһының Генераль Ассамб
леяһы

АССЕНИЗАТОР м ассенизатор, сүп-сар та
ҙартыусы

а с с е н и з Ат о р с к и й , -ая, -ое ассенизация 
...ы; ассенизаторская работа таҙалау хеҙмәте 

АССЕНИЗАЦИОННЫЙ, ая, ое ассениза 
ция ...ы; ассенизационная машйна ассенизация 
машинаһы

АССЕНИЗАЦИЯ ж сүп-сарҙан таҙалау 
хеҙмәте; проводить ассенизацию ассенизация 
үткәреү, сүп-сар таҙартыу

АССИГНАЦИЯ ж ассигнация (Рәсәйҙә 
1769— 1843 йй. ғәмәлдә булған ҡағыҙ аҡса) 

АССИГНАЦИОННЫЙ, ая, ое ассигнация 
...ы; государственный ассигнационный банк 
дәүләт ассигнация банкыһы

АССИГНОВАНИЕ с 1. см. ассигновать 2. бү 
ленгән аҡса; бюджетное ассигнование бюджеттан 
бүленгән аҡса; дополнйтельное ассигнование өҫ
тәмә рәүештә бүленгән аҡса; ассигнование на 
здравоохранение һаулыҡ һаҡлау эшенә бүленгән 
аҡса

АССИГНОВАТЬ сов., несоә. что ассигна
ция лау, ассигнация бүлеү

АССИГНОВАТЬСЯ несоә. страд, от ассиг
новать

АССИГНОВКА ж; уст., фин. ассигновка 
(кредит хужаһының банкыға ассигнация сум
маһын тцләр йәки кцсерер өсөн хоҡуҡ биргән 
һәм банкыға адресланған документы); получать 
деньги по ассигновкам ассигновка менән аҡса 
алыу

АССИГНОВЫВАТЬ несов. см. ассигновать
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АСТРА
АССИГНбВЫВАТЬСЯ несов. страд, от ас

сигновывать
АССИМИЛИРОВАТЬ сов., несов. кого-что 

1. ассимиляцияға дусар итеү, үҙенә яраштырыу; 
переселенцы ассимилйровали аборигенов кил 
гән халыҡ аборигендарҙы ассимиляцияға дусар 
итте 2. биол. үҙләштереү, һеңдереү; ассими
лировать кислород воздуха һауаның кислоро
дын үҙләштереү

АССИМИЛИРОВАТЬСЯ сов., несов. 1. ас
симиляцияға бирелеү, кемгәлер (нимәгәлер) 
оҡшау 2. биол. үҙләштерелеү, һеңеү

АССИМИЛЯТИВНЫЙ, ая, -ое ассимиля 
тив; ассимилятивные явления ассимилятив 
күренештәр

АССИМИЛЙТОР м ассимиляция яһаусы
АССИМИЛЯТОРСТВО с ассимиляторлыҡ, 

көсләп тағыу; политика ассимиляторства асси
миляторлыҡ сәйәсәте

АССИМИЛЙЦИЯ ж 1. ассимиляция, оҡша
тыу; языковая ассимиляция телдәр ассими
ляцияһы; ассимиляция звуков телмәр өндәре
нең ҡайһы бер сифаттарының оҡшашыуы, 
өндәр ассимиляцияһы 2. биол. үҙләштереү, 
һеңдереү

АССИРИИЦЫ мн. 1. ассирий кешеһе (Ираҡ- 
та, БД Б илдәрендә, Грузияла, Төркиәлә һ.б. 
ҡайһы бер илдәрҙә йәшәйҙәр) 2. Ассирия халҡы 
(Боронғо Ассирия дәцләтенең халҡы) / /  ед. ас 
сирйец м ассирий ир-аты; ассирййка ж ассирий 
ҡатын-ҡыҙы

АССИСТЕНТ м ассистент, ғилми ярҙамсы; 
ассистент кафедры математики математика ка 
федраһы ассистенты; ассистент врача врач (та
бип) ярҙамсыһы

АССИСТЕНТСКИЙ, -ая, -ое 1. ассистент 
...ы; ассистентская должность ассистент вази 
фаһы 2. ассистентлыҡ ...ы; ассистентские
обязанности ассистентлыҡ бурыстары

АССИСТИРОВАТЬ несов. кому и без доп. 
ассистентлыҡ эшен башҡарыу, ассистентлыҡ 
итеү; ассистйровать профессору профессорға 
ассистентлыҡ итеү

АССОНАНС м; лит. ассонанс (1. шиғырҙа 
оҡшаш һуҙынҡы өндәрҙең ҡабатланыуы 2. ба
ҫымлы һуҙынҡылар тап килецгә генә ҡоролған 
рифма)

АССОНАНСНЫЙ, -ая, -ое ассонанс, ассо
нанслы; ассонансная рйфма ассонанслы рифма; 
ассонансные строки ассонанс юлдар

АССОРТИ с нескл., ассорти; ассортй из 
фруктов емештәрҙән ассорти

АССОРТИМЕНТ м ассортимент (1. та
уарҙың төрлө-төрлө сорттары 2. бер әлкәлә 
етештерелгән йәки һатылған тауарҙарҙың 
төрҙәр йыйылмаһы)', ассортимент продуктов 
аҙыҡ ассортименты; расшйрить ассортимент ас

сортиментты киңәйтеү; разнообразить ассорти
мент ассортимент төрләндереү

АССОРТИМЕНТНЫЙ, -ая, -ое ассортимент 
...ы; ассортиментный минимум ассортимент ми
нимумы

АССОЦИАТИВНОСТЬ ж ассоциативлыҡ 
АССОЦИАТИВНЫЙ, ая, ое псих. 1. ассо 

циатив; ассоциатйвная связь ассоциатив бәйлә
неш 2. ассоциация ...ы; ассоциатйвный процесс
ассоциация процесы

АССОЦИАЦИЯ ж 1. (объединение) берекмә, 
ассоциация; ассоциация научных работников
ғилми хеҙмәткәрҙәр берекмәһе; краеведческая 
ассоциация тыуған яҡты өйрәнеүселәр бе
рекмәһе 2. (группа, соединение чего-л.) төркөм, 
берләшмә, ҡушылма; ассоциация молекул моле
кулалар төркөмө; звёздная ассоциация йон
доҙҙар төркөмө; ассоциация растений үҫем
лектәр ҡушылмаһы 3. псих. ассоциация, сәбәпле 
бәйләнеш; ассоциация по сходству оҡшашлыҡ 
буйынса ассоциация; возникновение ассоциации 
ассоциация барлыҡҡа килеү

АССОЦИИРОВАНИЕ с см. ассоцийровать 
АССОЦИИРОВАТЬ сов., несов/, псих, ассо

циация тыуҙырыу, ассоциациялаштырыу
АССОЦИЙРОВАТЬСЯ 1 . сов., несов. ассо

циацияға инеү, ассоциациялашыу 2. сов., несов. 
төркөмдәргә берләшеү, ҡушылыу 3. только не
сов. страд, от ассоцийровать

АСТЁНИК м\ разг. астения менән ауырыу кеше 
АСТЕНЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое мед. астеник, 

хәлһеҙ
АСТЕНИЯ з к; мед. астения, хәлһеҙлек (орга

низмдың дөйөм хәлһеҙлеге)
АСТЕРбИДЫ  мн. (ед. астероид м)\ астр. 

астероидтар; орбйта астероидов астероидтар ор
битаһы

АСТИГМАТИЗМ м; опт. астигматизм (кцҙ- 
ҙең оптик сагылдырыуы йәки һындырып сағыл
тыу һәләтенең кәмселеге; бер нөктәнән сыҡ
ҡан нурҙарҙың киренән бер фокуста йыйълма- 
уы һәм шул арҡала һцрәттәрҙең сыбарланы
ры, томанланыры)

АСТИГМАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое опт. астиг- 
матик

АСТМА .г к; мед. быума, тын ҡыҫылыуы, аст
ма; бронхиальная астма ҡурылдай астмаһы 
(бронхиаль астма); сердечная астма йөрәк 
астмаһы

АСТМАТИК м ; разг. астматик, астма менән 
ауырыусы

АСТМАТЙЧЕСКИЙ, ая, ое 1. астма ы; 
астматический приступ астма өйәнәге 2. аст
матик; астматическое явление астматик 
күренеш

АСТРА ж  йондоҙ сәскә, астра; альпийская 
астра альп астраһы, альп йондоҙ сәскәһе; астра 
махровая йөнтәҫ йондоҙ сәскә



АСТРАЛЬНЫЙ
АСТРАЛЬНЫЙ, -ая, -ое йондоҙ ...ы; аст

ральный свет йондоҙ яҡтыһы; астральные 
культы древнего мира боронғо донъяның йондоҙ 
культтары

АСТРОБОТАНИКА ж астроботаника (ас
трономиям планеталарҙың цҫемлектәр цҫкән 
ҡатламын өйрәнгән бцлеге)

АСТРбЛОГ м астролог, астрология белгесе 
АСТРОЛОГЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое астрологик; 

астрологическое предсказание астрологик күрә
ҙәлек

АСТРОЛбГИЯ ж астрология (борон заман 
барлыҡҡа килгән, кцк йөҙөндәге яҡтыртҡыс 
еҫемдәрҙең ерҙәге хәл-ваҡиғаларға һәм кеше 
тормошона йогонто яһауы тураһындагы тәғ
лимәт', кцк есемдәренең урынлашырына ҡарап 
киләсәкте алдан билдәләц менән шөғөлләнә) 

АСТРОЛЙБИЯ ж астролябия (элекке оҙон
лоҡ цлсәц ҡулланмаһы)

АСТРОМЁТРИЯ ж астрометрия (астроно
мияның бер бцлеге)

АСТРОНАВТ м астронавт (1. астронавтика 
белгесе 2. космонавт)

АСТРОНАВТИКА ж астронавтика (осҡос ап
параттарҙың ғаләм арауығында осоуын өйрән
гән фән)

АСТРОНбМ м астроном, астрономия белгесе 
АСТРОНОМИЧЕСКИЙ, ая, ое 1. астроно 

мия ...ы; астрономйческая обсерватория астро 
номия обсерваторияһы 2. астрономик; астроно 
мйческое открытие астрономик асыш; астроно 
мйческие наблюдения астрономик күҙәтеүҙәр; 
астрономические инструменты астрономик 
ҡорамалдар ♦ астрономйческие числа (цйфры) 
үтә ҙур дәүмәлле һандар

АСТРОНбМИЯ ж астрономия; заниматься 
астрономией астрономия менән шөғөлләнеү 

АСТРОФИЗИКА ж астрофизика (астроно
мияның бер бцлеге)

АСФАЛЬТ м асфальт; покрывать ас
фальтом асфальт түшәү (йәйеү); мокрый ас
фальт еүеш асфальт; идти по асфальту ас
фальттан барыу

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ с см. асфальтйро 
вать; асфальтирование улиц и площадей урам 
дарҙы һәм майҙандарҙы асфальтлау

АСФАЛЬТИРОВАННЫЙ, ая, ое асфальт 
лы, асфальт түшәлгән; асфальтйрованная улица 
асфальтлы урам; асфальтированный тротуар ас 
фальтлы тротуар; дорога асфальтйрована юл 
асфальтланған, асфальт түшәлгән юл

АСФАЛЬТИРОВАТЬ сов., несоә. что ас
фальт түшәү (йәйеү), асфальтлау; асфальтйро 
вать площадь майҙанға асфальт түшәү; асфаль- 
тйровать улицу урам асфальтлау

АСФАЛЬТИРОВАТЬСЯ несоә. страд, от 
асфальтйровать

АСФАЛЬТ ОБЕТ б Н  м асфальтлы бетон

АСФАЛЬТОВЫЙ, -ая, -ое 1. асфальт ...ы; 
асфальтовое производство асфальт етештереү 
2. асфальт(лы), асфальт түшәлгән; асфальтовые 
тротуары асфальтлы тротуарҙар 

АСЬ межд.; прост, ә, нимә 
АТАВИЗМ м атавизм (алыҫ ата-бабала 

булған билдәләрҙең ошо көндә йәшәгән кешелә, 
хайуандарҙа, цҫемлектәрҙә осраҡлы рәцештә 
барлыҡҡа килеце)

АТАВИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое атавизм ...ы; 
атавистйческие явления атавизм күренештәре 

АТАКА ж 1. һөжүм, атака; психйческая 
атака психик һөжүм; штыковая атака штык 
менән һөжүм итеү; бросаться в атаку һөжүмгә 
ташланыу; отразйть (отбйть) атаку һөжүмде ки
ре ҡағыу; идтй в атаку һөжүмгә күтәрелеү 
2. атакалау; атака вражеских позиций дошман 
позицияларына һөжүм итеү 3. (нападение кон
ницы) сабауыл

АТАКОВАТЬ сов., несоә. кого-что һөжүм 
итеү, атакалау; атаковать врага дошманға һөжүм 
итеү

АТАКОВАТЬСЯ несоә. страд, от атаковать 
АТАКбВЫВАТЬ несов. см. атаковать 
АТАКбВЫВАТЬСЯ несоә. страд, от ата

ковывать
АТАМАН м атаман; войсковой атаман

ғәскәри атаман; атаман разбойников юлбаҫарҙар 
атаманы

АТАМАНИТЬ несоә.', разг., у  cm. см. ата
манствовать

АТАМАНСКИЙ, -ая, -ое атаман ...ы; ата
манские обязанности атаман бурыстары

АТАМАНСТВО с атаманлыҡ (дәрәжә һәм ва
зифа)

АТАМАНСТВОВАТЬ несоә. атаманлыҡ 
итеү, атаман булыу

АТЕИЗМ м атеизм, аллаһыҙлыҡ, динһеҙлек, 
дәһрилек

АТЕИСТ м атеист, аллаһыҙ, динһеҙ кеше, 
дәһри

АТЕИСТИЧЕСКИЙ , -ая, -ое атеистик, 
дәһри; атеистическая литература атеистик 
әҙәбиәт; атеистическая пропаганда атеистик про
паганда

АТЕЛЬЁ с нескл. ателье, оҫтахана (1. рәс
сам, скульптор, фотограф оҫтаханаһы 2. өҫ 
кейеме һәм аяҡ кейемдәре тегец оҫтаханаһы)', 
ателье мод мода ательеһы; ателье проката 
прокат (ҡуртым) ательеһы; швейное ателье те
геү ательеһы; телевизионное ателье телевизор
ҙар ательеһы

АТЕРОСКЛЕРбЗ м\ мед. атеросклероз 
АТЛАНТЫ мн. (ед. атлант м)', архит. ат- 

ланттар (ҡыйыҡты, тцшәмде тотоп торған 
ҡецәтле ир-ат ҡиәфәтендәге таяуҙар)

АТЛАС м атлас (географик карталар йы
йынтығы)', атлас автомобйльных дорог автомо-



АТТЕСТОВАТЬСЯ
билъ юлдары атласы; атлас мира донъя атла
сы; железнодорожный атлас тимер юл(дар) 
атласы

АТЛАС м {ткань) атлас 
АТЛАСИСТЫЙ, ая, -ое см. атласный 2 
АТЛАСНЫЙ, ая, ое 1. атлас; атласная 

ткань атлас туҡыма; атласное одеяло атлас 
юрған 2. перен. шыма, ялтыр, атлас һымаҡ 

АТ ЛЁТ м атлет (1. ҙур көс талап итә 
торған кцнегецҙәр менән шөғөлләнгән цирк ар
тисы йәки спортсы 2. мыҡты кәцҙәле, ҙур фи
зик көскә эйә кеше 3. атлетика менән 
шөғөлләнгән спортсы)

АТЛЁТИКА ж атлетика; лёгкая атлетика
еңел атлетика; тяжёлая атлетика ауыр ат
летика

АТЛЕТЙЧЕСКИЙ, ая, ое 1. атлетик; атле 
тйческие упражнения атлетик күнекмәләр 2. ат
леттарға хас, атлеттар һымаҡ; атлетйческая сйла 
атлеттарға хас көс; атлетйческое телосложение 
атлеттар һымаҡ мыҡты кәүҙәле

АТМОСФЁРА ж 1. атмосфера; атмосфера 
Землй Ерҙең атмосфераһы 2. перен. мөхит, сол
ғаныш; творческая атмосфера ижади мөхит; хо
рошая атмосфера яҡшы мөхит 3. физ., тех. ат
мосфера (баҫымды цлсәц берәмеге)

АТМОСФЕРИЧЕСКИЙ, ая, ое см. атмос 
фёрный

АТМОСФЁРНЫЙ, -ая, -ое атмосфера ...ы; 
атмосферный кислород атмосфера кислороды; 
атмосферное давление атмосфера баҫымы

АТОМ м атом; разлагать атомы атомдарҙы 
тарҡатыу ♦ меченый атом тамғалы атом, инәүле 
атом

АТОМАРНЫЙ, -ая, -ое атомар; атомарный 
кислород атомар кислород

АТОМИЗМ м см. атомистика 
АТОМИСТИКА ж атомистика (материяның 

айырым, цтә бәләкәй киҫәксәләрҙән — атом
дарҙан торганын раҫлаған, уның төҙөлөшө ту
раһындағы тәғлимәт)

АТОМИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. атомистик; 
атомистйческая теория атомистик теория 2. ато
мизм ...ы

АТОМНИК м; разг. атомсы (белгес) 
АТОМНЫЙ, ая, ое атом ...ы; атомная 

бомба атом бомбаһы; атомная электрйческая 
станция атом электр станцияһы; атомное 
оружие атом ҡоралы; атомное строение атом 
төҙөлөшө

АТОМ ОХбД м атомоход (атом энергияһын 
ҡулланыусы карап)

АТОМЩИК м; разг. 1. см. атомник 2. атом 
ҡулланыу яҡлы кеше

АТОНИЯ ; к\ мед. атония (тән туҡымаһы
ның һәм мускулдарҙың һцлпәнлеге, хәлһеҙлеге, 
һығылмалылығы кәмеце)

АТРИБУТ м 1. филос. атрибут (нәмәнең 
йәки кцренештең даими, мөһим, айырылғыһыҙ 
билдәһе)', движение — атрибут материи 
хәрәкәт — материяның атрибуты 2. хас билдә, 
атрибут; пионерские атрибуты пионерҙарға хас 
билдә, пионер атрибуттары 3. грам. атрибут, 
күрһәткес, билдә

АТРИБУТИВНОСТЬ ж\ грам. аныҡлау һә
ләте, аныҡлау мөмкинлеге

АТРИБУТИВНЫЙ, -ая, -ое грам. аныҡлау
сы, күрһәтеүсе, билдәләүсе; атрибутивные отно
шения аныҡлаусы мөнәсәбәттәр

АТРОПИН м; мед. атропин (спазмаларҙы 
яҙылдырыу өсөн, шулай уҡ кцҙ алмаһын тик- 
шерец маҡсатында ҡулланылған алкалоидлы 
матдә, дарыу)\ применять атропйн атропин 
ҡулланыу

АТРОФИРОВАННЫЙ, ая, ое ҡороған, 
һулыған, эштән сыҡҡан

АТРОФИРОВАТЬСЯ сов., несов. ҡороу, 
һулыу, эштән сығыу

АТРОФИЯ з к; биол., мед. 1. ҡороу, һулыу, 
атрофия; бәләкәсәйеү (ағза-туҡыманың ауырыу 
йәки эшһеҙлек һөҙөмтәһендә кцләм яғынан 
кәмеце)-, атрофйя рукй ҡул ҡороу 2. перен. 
юғалыу, бөтөү, тупаҫланыу; атрофйя воли ихты
яр юғалыу

АТТАШЕ м нескл.', дин. атташе (вәкәләтлек
тә вазифалы белгес, консультант)-, военный 
атташе хәрби атташе; торговый атташе сауҙа ат
ташеһы

АТТЕСТАТ м аттестат (1. белем тураһында 
таныҡлыҡ 2. хәрбиҙәргә бирелгән ҡағыҙ
3. элекке эш урынынан танытма)-, аттестат 
профессора профессор аттестаты; денежный ат
тестат аҡса аттестаты; продовольственный атте
стат аҙыҡ-түлек аттестаты; получйть аттестат о 
среднем образовании урта белем тураһында ат
тестат алыу

АТТЕСТАЦИОННЫЙ, -ая, -ое аттестация 
...ы; аттестационная комйссия аттестация ко 
миссияһы; аттестационное свидетельство атте 
стация таныҡлығы

АТТЕСТАЦИЯ ж аттестация (кемгәлер рәсми 
рәцештә бирелгән баһа, характеристика)-, 
проводить аттестацию аттестация үткәреү; прой 
тй аттестацию аттестация үтеү

АТТЕСТОВАТЬ сов., несов. кого-что 1. ат- 
тестациялау, аттестация үткәреү, баһа биреү; ат
тестовать учителей уҡытыусыларҙы аттестация- 
лау 2. дәрәжә биреү; аттестовать старшим сер
жантом өлкән сержант дәрәжәһе биреү 3. беле
мен баһалау, билдә ҡуйыу; аттестовать учени
ков уҡыусыларҙың белемен баһалау ♦ аттесто
вать себя үҙеңде күрһәтеү, кем икәнеңде та
нытыу

АТТЕСТОВАТЬСЯ несов. страд, от атте
стовать
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АТТИЧЕСКИЙ
АТТЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое Аттика ...ы ♦ ат

тический диалект аттика диалекты; аттическая
соль книжн. әсе көлөү, мыҫҡыл итеү

АТТРАКЦ ИбН м; театр. аттракцион 
(1. цирк йәки эстрада программаһының ҡы
ҙыҡлы номеры 2. йәмәгәтселек кцңел асҡан 
урындарҙа бәцелсәктәр, атыш урыны, кару
селдәр һ.б.У, цирковой аттракцион цирк аттрак
ционы

ЛТУ межд.; охот, һөс, һөс-сөй! (һунарга эт
те һөскөртөц һцҙе)

Л У межд. ау, ау-ау! (урманда йәки башҡа 
урында бер-береңә тауыш биргәндә әйтелә) 

АУ ДИЁНЦИЯ ж аудиенция (дәцләттә юга
ры урында эшләгән кешенең рәсми рәцештә ҡа
бул итеце); ждать аудиенции аудиенция көтөү 

АУДИ ТбРИЯ ж аудитория; аудитория ин
ститута институт аудиторияһы; заинтересовать 
аудиторию аудиторияны ҡыҙыҡһындырыу 

АЙКАНЬЕ с; раз г. ауылдау 
АЙКАТЬ несов.; разг. ауылдау, ауылдап 

ҡысҡырыу
АУКАТЬСЯ несов/, разг. ауылдашыу, ау-ау 

тип ҡысҡырышыу
АЙКНУТЬ сов. см. аукать 
АУКНУТЬСЯ сов. см. аукаться ♦ как 

аукнется, так и отклйкнется байрам ашы — 
ҡара-ҡаршы

АУКЦИбН м аукцион (берәй мөлкәтте 
йәки нәмәне халыҡ алдында хаҡты кцберәк би- 
рецсегә һатыу)', международный аукцион ха
лыҡ-ара аукцион; продавать на аукционе аукци
онда һатыу

АУКЦИОНИСТ м аукционсы, аукционда һа
тыусы

АУКЦИбННЫ Й, -ая, -ое аукцион ...ы; аук
ционный торг аукцион сауҙаһы

АИЛЬНЫЙ, -ая, -ое ауыл ...ы; аульный со
вет ауыл советы (шураһы)

АУТ м аут (туптың, шайбаның уйын май
ҙанында һыҙыҡтан ситкә сыгыуы)

АУТЕНТИЧЕСКИЙ, ая, ое см. аутентич 
мый

АУТЕНТИЧНОСТЬ ж; книжн. төп нөсхә бу
лыу, ысын булыу; аутентичность документа до
кументтың төп нөсхә булыуы

АУТЕНТИЧНЫЙ, -ая, -ое книжн. 1. дөрөҫ, 
төп; аутентйчный текст төп текст 2. төп сыға
наҡтан сыҡҡан, төп нөсхәгә тап килгән; аутен- 
тйчное толкование закона законды (ҡанунды) 
төп сығанаҡҡа таянып аңлатыу

АУТОДАФЁ с нескл. аутодафе (урта быу
аттарҙа инквизиция хөкөмө менән еретик
тарҙы, уларҙың яҙмаларын халыҡ алдында ян
дырыу)

АФГАНСКИЙ, -ая, -ое афған ...ы, Афған- 
стан ...ы; афганский народ афған халҡы; аф
ганский язык афған теле

АФГАНЦЫ мн. афғандар, афған халҡы / /  
ед. афганец м афған ир-аты; афганка ж афған 
ҡатын-ҡыҙы

АФЁРА ж афера, намыҫһыҙ (бысраҡ) эш; во
влечь в аферу бысраҡ эшкә ылыҡтырыу

АФЕРЙСТ м и АФЕРЙСТКА ж аферист, 
хәтәр эш менән шөғөлләнгән кеше

АФЙША ж афиша, иғлан; театральная афи
ша театр афишаһы

АФИШИРОВАТЬ сов., несов. что 1. афиша 
менән белдереү, иғлан итеү 2. асып һалыу, бел
дереү; афишйровать свой отношения с кем-л. 
кем менәндер мөнәсәбәтеңде асып һалыу

АФИШИРОВАТЬСЯ несов. страд, от афи 
шйровать

АФОРИЗМ  м афоризм (тәрән мәгәнәле ыҡ
сым һцҙбәйләнеш, һөйләм, мәҡәл); употреблять 
в речи афорйзмы телмәрҙә афоризмдар ҡул
ланыу

АФОРИСТЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое афористик; 
афористический жанр афористик жанр; афори 
стйческий стих афористик шиғыр

АФОРИСТИЧНОСТЬ ж афористиклыҡ, тап
ҡырлыҡ; афористйчность речи телмәрҙең тап
ҡырлығы (мәгәнә ягынан)

АФОРИСТИЧНЫЙ, -ая, -ое афоризмлы; 
афористйчное высказывание афоризмлы һүҙ 

АФРИКАНСКИЙ, -ая, -ое Африка ...ы; аф
риканские языкй Африка телдәре; африканские 
пустыни Африка сүллектәре

АФРИКАНЦЫ мн. африкандар, Африка 
халҡы / /  ед. африканец м африкан, Африка ир- 
аты; африканка ж Африка ҡатын-ҡыҙы 

АФФЁКТ м аффект, ярһыу, ҡыҙыу 
АФФЕКТАЦИЯ ж ҡылансыҡлыҡ, шашы

ныу, үҙеңде яһалма тотоу
АФФЕКТИВНЫЙ, -ая, -ое көслө тойғоло, 

аффектив; аффективная речь көслө тойғоло 
телмәр

АФФЕКТИРОВАННЫ Й, ая, ое ҡабар 
тылған, яһалма арттырылған

АФФЕКТИРОВАТЬ сов., несов. что артыҡ 
ярһыу, шашып китеү, тәьҫирле, ярһып һөйләү 

АФФИКС м  аффикс, ялғау; словообразо
вательные аффиксы һүҙ яһаусы ялғауҙар

АФФРИКАТА ж \ лингв, аффриката; произ
ношение аффрикат аффрикаталарҙың әй
телеше

АХ межд. 1. ай; ах, упадёт же ай, ҡолай бит
2. эй; ах, я забыл вас предупредить эй, һеҙгә 
әйтергә онотҡанмын 3. уй; ах, не мучьте меня 
уй, яфаламағыҙсы мине 4. их; ах ты, моё горе 
их һин, ҡайғым минең ♦ ах да уй алла (оно
толған нәмә ҡапыл иҫкә төшкәндә ҡулланыла) 

АХАНЬЕ с; разг. ах итеү 
АХАТЬ несов. от ахнуть 
АХИЛЛЁСОВ: ахиллесова пята кого, чья 

йомшаҡ урын, йән ер
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АХИНЁЯ ж\ разг. мәғәнәһеҙ һүҙ, юҡ-бар 
нәмә, сафсата; нестй ахинею юҡ-бар һөйләү 

АХНУТЬ сов. 1. ахылдап ҡуйыу, ах итеү; 
ахнуть от восторга һоҡланып, ах итеп ҡысҡырып 
ебәреү 2. прост, гөрһөлдәү; пушки ахнули туп
тар гөрһөлдәп ҡуйҙы 3. прост, сәпәү; ахнуть по 
скуле биткә сәпәү

АХОВЫЙ, -ая, -ое прост. 1. насар, яман, 
әшәке; аховая жизнь насар тормош 2. шуҡ, ды
уамал; народ аховый халыҡ бик дыуамал; 3. иҫ 
киткес, ғәжәп; аховые наряды ғәжәп кейемдәр 

АХРОМАТИЗМ м; опт. ахроматизм (оптик 
быяланың яҡтылыҡ нурҙарын төҫтәргә тар
ҡатмай һындырыу цҙенсәлеге)

АХРОМАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое опт. ахрома- 
тик; ахроматическая линза ахроматик линза; ах
роматические стёкла ахроматик быялалар

АХТЙ м е ж д у с т .  уй алла; ахтй, ребята, 
пропали уй алла, егеттәр, һәләк булдыҡ ♦ не ах
тй какой прост, әллә ни түгел, әллә ҡайҙа 
китмәгән; не ахтй как прост, насар, яҡшы түгел 

АЦЕТИЛЁН м\ хим. ацетилен (углерод менән 
водородтан торган яныусан төҫһөҙ газ)

АЦЕТИЛЁНОВЫЙ, -ая, -ое ацетилен ...ы; 
ацетиленовый запах ацетилен еҫе; ацетиленовый 
цех ацетилен цехы

АЦЕТбН м ; хим. ацетон
АЦЕТОНОВЫЙ, ая, ое ацетон ...ы; аце 

тоновая смесь ацетон ҡушылмаһы; ацетоновый 
запах ацетон еҫе

АТЩДОФИЛИИ м ацидофилин (махсус бак
териялар ярҙамында әсетелгән һөт)

АЦТЁКИ мн. (ед. ацтёк м) ацтектар (Мекси- 
калагы индеецтар)

AUIST м ашуғ (Кавказ халыҡтарында халыҡ 
шагиры йәки йырсыһы)

АЭРАРИИ м аэрарий (һауа ваннаһы алыу 
өсөн яраҡлаштырылган майҙан)

АЭРбБНЫ Й , -ая, -ое аэроб; аэробные бак
терии аэроб бактериялар

АЭРбБЫ  мн. (ед. аэроб м); биол. аэробтар 
(ирекле кислород булган шарттарҙа гына те
реклек итә алган организмдар)

АЭРОВОКЗАЛ м аэропорт вокзалы, аэровок
зал; здание аэровокзала аэровокзал бинаһы 

АЭРОДИНАМИКА ж аэродинамика (һауаның, 
газдарҙың хәрәкәте, шулай уҡ газдарҙың цҙ тирә
һендәге есемдәргә тәьҫире тураһындагы фән) 

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. аэроди- 
намик; аэродинамическая труба аэродинамик 
торба 2. аэродинамика ...ы; аэродинамйческая 
лаборатория аэродинамика лабораторияһы

АЭРОДРбМ  м аэродром; военный аэродром  
хәрби аэродром; строить аэродром аэродром 
төҙөү

АЭРОДРбМ НЫ Й, -ая, -ое аэродром ... ы ; 
аэродромная площадка аэродром майҙаны

АЭРОФОТОТОПОГРАФИЯ
А ЭРО ЗбЛ Ь м; спец, аэрозоль (газ средаһын- 

да ваҡ ҡына ҡаты һәм шыйыҡ өлөшсәләрҙән 
торган дисперслы система)

АЭРОЗбЛЬНЫ Й , -ая, -ое аэрозоль ...ы, 
аэрозолле; аэрозольная установка аэрозоль 
етештереү ҡоролмаһы; аэрозольные распылите
ли аэрозолле һиптергестәр

АЭРОЛИТ м; астр, аэролит (йыһан киңле
генән Ергә төшкән таш масса\ таш метеорит) 

АЭРОКЛУБ м аэроклуб (авиаспорт менән 
шөгөлләнецселәрҙе берләштерецсе ойошма) 

АЭРбЛОГ м аэролог (аэрология буйынса 
белгес)

АЭРОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое 1. аэрологик; 
аэрологйческие наблюдения аэрологик күҙәтеү 
ҙәр 2. аэрология ...ы; аэрологическая станция
аэрология станцияһы

АЭРОЛбГИЯ ж аэрология (атмосфераның 
югары ҡатламдарының физик, химик һ.б. цҙен- 
сәлектәрен өйрәнгән фән)

АЭРОМЕХАНИКА ж аэромеханика (газга 
оҡшаш мөхиттә тигеҙлек һәм хәрәкәт ҡанун
дарын, был мөхиттең ундагы ҡаты есемдәргә 
механик тәьҫирен өйрәнгән тармаҡ)

АЭРОНАВИГАЦИбННЫЙ, ая, ое аэрона 
вигация ...ы; аэронавигационное оборудование 
аэронавигация ҡорамалдары

АЭРОНАВИГАЦИЯ ж аэронавигация (осоу
сы аппараттарҙы билдәле юлдан йөрөтөц ту
раһындагы фән), һауа навигацияһы

АЭРОНАВТ м; книжн. һауала осоусы, аэро
навт

АЭРОНАВТИКА ж һауала осоу эше, аэронав
тика

АЭРОПЛАН м осҡос, аэроплан 
АЭРОП бРТ м аэропорт; аэропорт Уфы Өфө

аэропорты
АЭРОСАНИ только мн. аэросана 
АЭРОСТАТ м аэростат, осоусы шар 
АЭРОСТАТИКА ж аэростатика (газдарҙагы 

тигеҙлек ҡануны тураһындагы тәглимәт) 
АЭРОСТАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое аэростатик; 

аэростатйческие наблюдения аэростатик күҙә 
теүҙәр

АЭРОСТАТНЫЙ, -ая, -ое аэростат ...ы; аэро
статные стропы аэростат арҡандары

АЭРОСЪЕМКА ж см. аэрофотосъёмка
АЭРОФ ОТОГРАФ ИЯ ж аэрофотография 

(фотографияның осоусы аппаратурала фотога 
төшөрөп алыу теорияһын һәм практикаһын 
эсенә алган бцлеге)

АЭРОФОТОСЪЁМКА ж аэрофотосъёмка 
(урынды һауанан фотога төшөрөң)

АЭРОФОТОТОПОГРАФИЯ ж  аэрофотото 
пография (урынды һауанан фотога төшөргән 
материалдар буйынса топографик карталар 
эшләц юлдарын өйрәнгән фән)
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Б

Б частица см. бы
БА межд.; разг. бәй, абау, бәрәкәт, атаҡ; ба, 

как глубоко! атаҡ, ҡайһылай тәрән!; ба, кого я 
вйжу! бәй, кемде күрәм мин!

БАБА I ж 1. уст. крәҫтиән ҡатыны, ауыл ҡа
тыны 2. прост, (жена) ҡатын, бисә 3. прост, 
(женщина) ҡатын, ҡатын кеше 4. разг., презр. 
(о слабом, нерешительном мужчине) бисәкәй
5. разг. (старуха, бабушка) әбей; жйли были 
дед да баба фольк. борон-борон заманда бер ба
бай менән әбей йәшәгән, ти ♦ каменная баба ар- 
хеол. тораташ; снежная баба ҡар бабай

БАБА II ж\ спец. свай туҡмағы, свай ҡаҡҡыс; 
чугунная баба суйын свай туҡмағы

БАБА III ж аҡ күмәс ♦ ромовая баба ромлы 
күмәс

БАБАХ межд. шарт-шорт, шарт та шорт, гөрҫ 
БАБАХАТЬ несоә. см. бабахнуть
БАБАХНУТЬ сов.', разг. 1. (издать сильный 

звук) шарт (гөрҫ) итеп ҡалыу; (атыу) гөрһөлдәү; 
бабахнуть из пушки пушканан гөрҫ итеп атып 
ебәреү 2. кого-что (с силой ударить) ныҡ итеп 
(ҡаты итеп) һуғыу (тондороу, ҡундырыу); ба
бахнуть по спине кого-нибудь кемдеңдер 
арҡаһына бик ныҡ итеп һуғыу

БАБАХНУТЬСЯ сов.', разг. шап итеп (гөрҫ 
итеп) барып төшөү

БАБАШКА ж; типогр. бабашка (хәреф йый
ғанда буш урындармы тултыра тортн шаҡмаҡ) 

БАБА ЯТА ж\ фольк. убырлы ҡарсыҡ, 
мәскәй әбей

БАББИТ м; тех. баббит (подшипниктар эсе
нә ҡойола торган ҡургаш, баҡыр һәм һөрмә 
иретмәһе)

БАББЙТНЫЙ, -ая, -ое баббит ...ы; баббйт- 
ный завод баббит заводы

БАББЙТОВЫЙ, ая, ое 1. баббит; баббйто 
вое производство баббит етештереү 2. баббиттан 
яһалған; баббйтовый подшйпник баббиттан 
яһалған подшипник

БАБИИ, -ья, -ье бисәләр ...ы; бабий платок
бисәләр яулығы ♦ бабье лето әбейҙәр сыуағы; 
бабьи сказки презр. буш һүҙ, уйҙырма

БАБКА I ж 1. (бабушка) ҡартәсәй, өләсәй
2. прост, (старая женщина) әбей, инәй 3. уст. 
(повивальная бабка) кендек инәһе (әбейе), кен
декәй

БАБКА II ж 1. анат. (надкопытный сустав 
ноги у животных) бәкәл, йәкәл, бәкәл (йәкәл) 
һөйәге 2. (кость для игры) ашыҡ, йәкәл, өнтәй; 
играть в бабки ашыҡ уйнау

БАБКА III ж\ уст. һоҫлан, шәпкә, ҡырлыҡ; 
бабка льна етен һоҫланы; ставить снопы в бабки 
көлтәләрҙе һоҫланға ҡуйыу

БАБКА IV л  с (название узла некоторых ме
таллорежущих или деревообрабатывающих 
станков) ҡыҫҡыс

БАБНИК м; разг., презр. йөрөмтәл (аҙғын) 
ир-ат

БАБНИЧАТЬ несоә. 1. прост, йомшаҡлыҡ 
күрһәтеү 2. прост, йөрөмтәл булыу, бисәләр ар
тынан сабыу 3. уст. кендек инәһе булып йөрөү

БАБОЧКА ж 1. күбәләк; ночные бабочки
төнгө күбәләктәр 2. разг., перен. (галстук в ви
де банта) күбәләк; носйть бабочку күбәләк 
тағыу

БАБУШКА ж 1. (мать отца, матери) ҡарт
әсәй, өләсәй 2. (старая женщина) әбей, инәй 
♦ бабушка (ещё) надвое сказала булыр бул 
маҫы билдәһеҙ, икеле-микеле, боҙға яҙған

БАГАЖ м 1. багаж, йөк; ручной багаж ҡул 
багажы, ҡул йөгө; сдать в багаж багажға тапшы
рыу; отправить багажом багаж менән ебәреү
2. перен. (запас сведений, знаний) белем, белем 
байлығы (хазинаһы)

БАГАЖНИК м багажник; багажник велоси
педа велосипед багажнигы; положйть чемодан в 
багажник автомобйля сумаҙанды автомобиль ба- 
гажнигына һалыу

БАГАЖНЫЙ, -ая, -ое багаж ...ы; багажный 
вагон багаж вагоны; багажная квитанция багаж 
квитанцияһы

БАГЁТ м багет (кәрниз һәм рамдар яһау осон 
ҡулланылган биҙәкле йәки һырлы, тар йоҡа 
таҡта)

БАГЁТНЫЙ, -ая, -ое 1. багет ...ы; багетная 
мастерская багет оҫтаханаһы 2. багет, багеттан 
яһалған; багетная рама багеттан яһалған рам

БАГЁТОВЫЙ, -ая, -ое см. багетный
БАГ ОР м багор (оҙон һаплы осло ырғаҡ)', ры

боловный багор балыҡ тота торған багор; пожар
ный багор янғын (ут) һүндерә торған багор; заце
пить лодку багром кәмәне багор менән эләктереп 
алыу 2. һалдау (балыҡ тотоу ҡулайламаһы)

БАГбРНЫ Й, -ая, -ое багор ...ы; багорный 
крюк багор ырғағы

БАГРИТЬ несоә. кого-что 1. багор менән 
сығарыу; багрить лодку из воды кәмәне багор 
менән һыуҙан сығарыу 2. (ловить рыбу багром) 
һалдаулау, һалдау (багор) менән балыҡ тотоу

БАГРОВЁТЬ несоә. ҡыҙарыу, бурлат ҡыҙыл 
төҫкә инеү; (о солнце при закате) байрау; (о че
ловеке) ҡыҙара бүртеү; нёбо багровеет күк йөҙө 
ҡыҙара; багроветь от гнева асыуҙан ҡыҙара 
бүртеү

БАГРбВЫ Й, -ая, -ое сем ҡыҙыл, ҡып- 
ҡыҙыл, ҡуйы ҡыҙыл; багровое лицо ҡып-ҡыҙыл 
йөҙ; багровое пламя ҡуйы ҡыҙыл ялҡын
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БАКЕНЩИК
БАГРЯНЁТЬ несов.', книжн. 1. (виднеть

ся — о чём-л. багряном) ҡыҙарып тороу (күре
неү), алһыуланып күренеү (тороу); на зарё нёбо 
багрянеет таң атҡанда күк йөҙө алһыуланып 
күренә 2. (становиться багряным) ҡыҙарыу, 
ҡыҙылайыу, алһыуланыу, ҡыҙғылт төҫкә инеү; 
осйнник начал багрянеть уҫаҡ урманы ҡыҙғылт 
төҫкә инә башланы

БАГРЙНЕЦ м ҡуйы ҡыҙыл (бурлат ҡыҙыл) 
төҫ; клён начал покрываться багрянцем саған 
бурлат ҡыҙыл төҫкә инә башланы

БАГРЙНИТЬ и БАГРЯНЙТЬ несов. что ҡу
йы ҡыҙыл төҫкә буяу (мансыу); лучй солнца 
багрянят вершйны гор ҡояш нурҙары тау башта
рын ҡыҙыл төҫкә мансый

БАГРЙНЫЙ, ая, -ое см. багровый 
БАГУЛЬНИК м һаҙанаҡ (дарыу цҫемлеге)', 

настой багульника һаҙанаҡ төнәтмәһе 
БАДАН м бадан, монгол сәйе 
БАДМИНТЙН м\ спорт, бадминтон; играть 

в бадминтон бадминтон уйнау
БАДМИНТОНИСТ м бадминтонсы; команда 

бадминтонйстов бадминтонсылар командаһы 
БАДЬЙ ж ағас күнәк, ҡоҙоҡ күнәге, шахта 

күнәге; чугунная бадья ҡорос күнәк
БАЗА ж 1. архит. нигеҙ, ҡоролма нигеҙе; 

база колонны колонна нигеҙе 2. (основа, осно
вание чего-л.) база, нигеҙ, ерлек; материальная 
база матди ерлек; социальная база социаль ни
геҙ; экономйческая база иҡтисади ерлек; сырье
вая база сеймал базаһы; кормовая база живот
новодства малсылыҡтың аҙыҡ базаһы 3. (склад, 
опорный пункт) база; товарная база тауар ба
заһы; авиационная база авиация базаһы; 
военно-морская база хәрби-диңгеҙ базаһы; ту- 
рйстская база туристар базаһы

БАЗАЛЬТ м; геол. базальт (әулканик тау 
тоҡомо)

БАЗАЛЬТОВЫЙ, -ая, -ое 1. базальт ...ы; ба
зальтовые залежи базальт ятҡылыҡтары; ба
зальтовые скалы базальт ҡаялар 2. базальт, ба
зальттан яһалған; базальтовая основа колонны 
колоннаның базальттан яһалған нигеҙе

БАЗАР м 1. баҙар; колхозный базар колхоз 
баҙары; кнйжный базар китап баҙары; школь
ный базар мәктәп баҙары 2. перен., разг. (шум, 
крик) ығы-зығы, шау-шыу, баҙар; устроить ба
зар баҙар ҡороу

БАЗАРНЫЙ, ая, ое 1. баҙар . . .ы; базарный 
день баҙар көнө; базарная площадь баҙар 
майҙаны 2. перен., разг. әҙәпһеҙ, тупаҫ; базар
ная р5тань әҙәпһеҙ һүгенеү

БАЗИЛЙКА и БАЗЙЛИКА ж\ архит. бази
лика (урта быуаттагы төҙөлөш тибы)

БАЗИРОВАТЬ несов. что, на чём нигеҙләү; 
базировать промышленность на местном сырьё 
сәнәғәтте урындағы сеймалға нигеҙләү

БАЗИРОВАТЬСЯ несов. 1. на чём нигеҙлә
неү, таяныу; базйроваться на фактйческих ма
териалах фактик материалдарға таяныу 2. (раз
мещаться, располагаться) урынлашыу; само
лёты базйровались на новом аэродроме само 
лёттар яңы аэродромда урынлашты

БАЗИС м 1. архит. базис, нигеҙ; базис ко
лонны колоннаның нигеҙе 2. см. база 2; 3. базис 
(билдәле бер йәмгиәттең цҙенә ярашлы сәйәси, 
хоҡуҡи, әхлаҡи һ.б. ҡанундары булган етеш- 
терец мөнәсәбәттәре)

БАЗИСНЫЙ, -ая, -ое базис ...ы; базисные 
явления базис күренештәре

БАЗОВЫ Й, -ая, -ое база ...ы; базовое 
имущество база мөлкәте

БАЙТ и БЕЙТ м; лит. бәйет 
б Аи  м бай
БАЙ-БАЙ и БАЮ -БАЙ межд. бәү-бәү, 

бәлли-бәү, әүәй-әүәй; пора бай-бай бәү-бәү 
итергә ваҡыт

БАЙБАК м 1. (вид сурка) һыуыр 2. перен., 
разг. (лентяй) ялҡау, ата ялҡау, нәкәҫ

БАИБАЧИИ, -ья, -ье һыуыр ...ы; байбачья 
нора һыуыр өңө

БАЙДАРКА ж байдарка (бер кешелек кәмә) 
БАЙДАРОЧНЫЙ, -ая, -ое байдарка ...ы; 

байдарочное весло байдарка ишкәге
БАНКА I ж байка (йоҡа кизе-мамыҡ ту

ҡыма)', белая байка аҡ байка
БАНКА II ж лаҡап, мәҙәк; рассказывать бай

ки мәҙәк һөйләү
БАНКОВЫЙ, -ая, -ое 1. байка ...ы; байко

вое производство байка етештереү 2. байка, 
байканан тегелгән; байковое одеяло байка оде
ял; байковый халат байка халат, байканан те
гелгән халат

БАИСКИИ, -ая, -ое бай ...ы; байские земли
байҙың ерҙәре

БАЙХОВЫЙ: байховый чай бөртөк(лө) сәй 
БАК I м (сосуд) бак; нефтяные баки нефть 

бактары; бак для воды һыу багы
БАК II м; мор. бак (пароход палубаһының 

алгы өлөшө)
БАКАЛАВР м бакалавр (1. Көнбайыш Евро

па илдәрендә беренсе гилми дәрәжә 2. хәҙерге 
Францияла урта мәктәпте тамамлаган һәм 
университетҡа инергә хоҡугы булган уҡыусы) 

БАКАЛЕЙНЫЙ, -ая, -ое бакалея ...ы; бака
лейный товар бакалея тауары; бакалейный мага
зин бакалея магазины

БАКАЛЁЯ ж собир. бакалея (сәй, шәкәр, ко
фе, ярма, он кецек аҙыҡ-тцлек)

БАКЕЛИТ м; хим. бакелит (синтетик ыҫмала) 
БАКЕН м бакен (һыуҙа һай йәки хәцефле 

урындарҙы кцрһәтеп йөҙөп йөрөмәле билге)', 
зажигать бакены бакендарға ут тоҡандырыу 

БАКЕНБАРДЫ мн. сикә һаҡалы 
БАКЕНЩИК м бакенсы, бакен һаҡсыһы
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БАКЛАГА
БАКЛАГА ж баклага (бормаслы ҡалай йәки 

амс һауыт)
БАКЛАЖАН м баклажан (йәшелсә) 
БАКЛАЖАННЫЙ, -ая, -ое баклажан ...ы; 

баклажанная икра баклажан икраһы 
БАКЛАН м баклан (һыу ҡошо)
БАКЛАНИИ, -ья, -ье баклан ...ы; бакланье 

гнездо баклан ояһы; бакланье яйцо баклан йо
мортҡаһы

БАКЛУШИ: бить баклуши разг. эт һуғарыу, 
ел ҡыуыу, йөн тибеү

БАКТЕРИАЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. бактерия 
...ы; бактериальная клетка бактерия күҙәнәге 
2. бактериялы, бактериаль; бактериальные удо
брения бактериялы ашламалар

БАКТЕРИЗОВАТЬ несоә. бактериялау; бак
теризовать торф торфты бактериялау; бактери
зовать почву тупраҡты бактериялау

БАКТЕРИЗОВАТЬСЯ несоә. бактерияланыу 
БАКТЕРИЙНЫЙ, -ая, -ое бактерия ...ы, 

бактериаль, бактериялы; бактерийные препа
раты бактериялы препараттар

БАКТЕРИбЗ м бактериоз (цҫемлектәрҙәге 
йоғошло ауырыу)

БАКТЕРИбЛОГ м бактериолог (бактерио
логия белгесе)

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое 1. бак
териология ...ы; бактериологическая лабора
тория бактериология лабораторияһы 2. бакте
риологик; бактериологйческое оружие бакте 
риологик ҡорал; бактериологйческая война бак
териологик һуғыш

БАКТЕРИОЛбГИЯ ж бактериология (мик
робиологияның бактерияларҙы өйрәнә торған 
бцлеге)

БАКТЕРИОФАГ м бактериофаг (бактерия
ларҙы иретә һәм юҡҡа сығара торған матдә) 

БАКТЕРИЦЙДНОСТЬ ж бактерицидлыҡ 
(микробтарҙы юҡ umeij һәләте)

БАКТЕРИЦЙДНЫИ, -ая, -ое бактерицид 
(микробтарҙы юҡ итергә һәләтле)', бактери 
цйдные сыворотки бактерицид һүлдәр

БАКТЁРИЯ ж бактерия (бик бәләкәй бер 
кцҙәнәкле организм), микроб; болезнетворные 
бактерии ауырыу тыуҙырыусы бактериялар; 
гнйлостные бактерии сереткес бактериялар 

БАЛ м бал (бейецҙәр менән цткәрелгән ҙур 
байрам кисәһе)', новогодний бал Яңы йыл балы 
♦ кончен бал бөттө-китте, вәссәләм

БАЛАБАН м балабан (ҡайһы бер Төньяҡ  
К авказ халы ҡт ары нда тынлы м узы ка  
ҡоралы)

БАЛАБбЛКА разг. 1. ж (украшение в виде 
висящей кисточки, подвеска) суҡ, сәсәк 2. л  и 
ж\ перен. (болтун, болтунья) лығырҙаҡ, лапыл- 
даҡ, тел биҫтәһе, ләстит һатыусы

БАЛАБбНИТЬ несоә.', прост, ләстит һатыу, 
лаҡылдау

БАЛАГАН м 1. уст. балаган, таҡта аласыҡ; 
ярмарочные балаганы йәрминкә балагандары
2. уйын, тамаша, кәмит (йәрминкәләрҙә кцрһә- 
телгән) 3. перен. кәмит, көлкө, мәрәкә; прев
ратить мероприятие в балаган сараны кәмиткә 
әйләндереү

БАЛАГ АННЫЙ, -ая, -ое 1. балаган ...ы; ба
лаганное представление балаган тамашаһы; ба
лаганный шут балаган мәҙәксеһе 2. перен. тупаҫ 

БАЛАГУР м\ разг. мәрәкәсе, йор һүҙле (ке
ше), шырмый

БАЛАГУРИТЬ несоә.', разг. мәрәкәләү, мәрә
кә һөйләү; он весь вечер балагурил ул кис буйы
на мәрәкә һөйләне

БАЛАЛАЕЧНИК м балалайкасы, балалайка
ла уйнаусы

БАЛАЛАЕЧНЫЙ, -ая, -ое балалайка ...ы; 
балалаечная струна балалайка ҡылы; балалаеч
ный оркестр балалайка оркестры

БАЛАЛАЙКА ж  балалайка; играть на бала 
лайке балалайкала уйнау ♦ бесструнная бала
лайка ярыҡ барабан (сер тота белмәгән, ша- 
ран-яра кеше)

БАЛАМУТ м\ разг. баламут, донъя бутаусы, 
ҡотҡо һалыусы, ҡотҡосо

БАЛАМУТИТЬ несоә.', разг. 1. что болға
тыу, буръяҡлау, болғансыҡлау; баламутить воду 
һыуҙы болғансыҡлау 2. кого-что', перен. ҡотор
тоу, донъя бутау; баламутить ребят бала-сағаны 
ҡотортоу

БАЛАНДА ж \ прост, өйрә; варйть баланду
өйрә бешереү

БАЛАНС I м 1. (равновесие) баланс, ти
геҙлек 2. фин. баланс; годовой баланс йыллыҡ 
баланс; актйвный баланс актив баланс; пас 
сйвный баланс пассив баланс; торговый баланс 
сауҙа балансы; баланс народного хозяйства ха 
лыҡ хужалығы балансы; свестй баланс баланс 
сығарыу

БАЛАНС II м собир.; спец, (брёвна) баланс, 
түмәрсә (целлюлоза заводтары өсөн әҙерләнгән 
ҡыҫҡа бцрәнәләр)

БАЛАНСИР м балансир (1. цирк. канат өҫ
төндә йөрөцсе акробаттың тигеҙлек һаҡлау 
ҡолғаһы 2. тех. рычагтың бер төрө 3. сәғәттәр
ҙә маятник хеҙмәтен цтәгән төп регулятор) 

БАЛАНСОВЫЙ I, -ая, -ое фин. баланс ...ы; 
балансовый отчёт баланс отчеты

БАЛАНСОВЫЙ II, -ая, -ое спец. баланс; ба
лансовая древесйна баланс ағас

БАЛАХбН м\ разг. балахон (килешһеҙ те
гелгән, киң оҙон кейем)

БАЛБЁС м\ разг., презр. аңра, миңрәү, тин
тәк, һиңмай

БАЛДА 1. ж\ уст. (большой тяжёлый мо
лот) балға; разбивать камень железной балдой
тимер балға менән таш ватыу 2. м и ж\ прост., 
бран. алйот, аңра
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БАЛЬЗАКОВСКИМ
БАЛДАХИН м балдахин (тцбәләп эшләнгән 

сәсәкле сымылдыҡ)
БАЛЕРИНА ж балерина, балетта бейеүсе ҡа

тын-ҡыҙ
БАЛЁТ м балет; башкйрский балет башҡорт 

балеты; классйческий балет классик балет; 
артйст балета балет артисы

БАЛЕТМЁЙСТЕР м балетмейстер 
БАЛЁТНЫЙ, -ая, -ое балет ...ы; балетное 

искусство балет сәнғәте; балетная школа балет 
мәктәбе

БАЛЕТОМАН м балетоман (балет яратыу
сы)

БАЛЕТОМАНИЯ ж балетомания (балет ме
нән мауыгыу)

БАЛКА I ж (брус) урҙа, өрлөк, матса, 
батана; железная балка тимер урҙа

БАЛКА II ж (овраг) һыҙа, үҙән, тар күл; лес
ная балка урман һыҙаһы

БАЛКАНИСТ м балканист (Балҡан ярымут
рауында йәшәгән халыҡтарҙы өйрәнецсе; шу
лар буйынса белгес)

БАЛКАРСКИЙ, -ая, -ое балҡар ...ы; бал
карская литература балҡар әҙәбиәте

БАЛКАРЦЫ и БАЛКАРЫ м н . балҡарҙар, 
балҡар халҡы / /  ед. балкарец и балкар м 
балҡар ир-аты; балкарка ж балҡар ҡатын-ҡыҙы 

БАЛКОН м балкон; украшать балкон цве
тами балконды сәскәләр менән биҙәү; первый 
ряд балкона театр, балкондың беренсе рәте 

БАЛКОННЫЙ, -ая, -ое балкон ...ы; балкон
ная дверь балкон ишеге

БАЛЛ м 1. (единица измерения силы каких- 
л. явлений) балл; сйла ветра в шесть баллов ел
дең көсө алты балл; землетрясение в пять бал
лов биш баллыҡ ер тетрәү 2. (оценка в школе, в 
спорте) балл, билдә; конкурсный балл конкурс 
балы; не набрать баллов балл йыя алмау

БАЛЛАДА ж баллада (1. легенда йәки әкиәт 
сюжетына яҙылған шигри әҫәр 2. музыкаль 
әҫәр)

БАЛЛАДНЫЙ, -ая, -ое баллада ...ы 
БАЛЛАСТ м 1. балласт, ауырлыҡ, йөк (те

йешле тәрәнлеккә төшөрөц өсөн карапҡа, осоу 
бейеклеген һаҡлау өсөн аэростатҡа һалытан 
йөк) 2. ж.-д. балласт (өҫтөнә шпал һалыу өсөн 
ергә тцшәлгән ҡырсын таш йәки ҡом) 3. перен. 
кәрәкмәгән артыҡ нәмә, артыҡ йөк

БАЛЛАСТЙРОВАТЬ несов.; ж.-д. балласт 
түшәү

БАЛЛАСТНЫЙ, -ая, -ое балласт ...ы; бал
ластная система корабля караптың балласт сис
темаһы; балластный поезд балласт поезы 

БАЛЛАСТОВЫЙ, -ая, -ое балласт ...ы 
БАЛЛИСТИК м баллистика белгесе, балли

стик
БАЛЛИСТИКА ж; әоен. баллистика (артил

лерия тубы, йәҙрәһе, мина, авиабомба һ.б. хә

рәкәте тураһындагы фән); внутренняя бал 
лйстика эске баллистика; внешняя баллйстика
тышҡы баллистика

БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое баллистик; 
баллистйческая ракета баллистик ракета

БАЛЛОВЫЙ, -ая, -ое балл менән баһаланған 
(иҫәпләнгән, үлсәнгән); балловая характерйсти- 
ка ветра елдең балл менән иҫәпләнгән көсө 

БАЛЛОН м; в разн. знач. баллон; баллон с 
кислородом кислород баллоны; баллон аэро
стата аэростат баллоны

БАЛЛОТИРОВАТЬ несов. кого-что һайлау, 
тауыш биреү, тауышҡа ҡуйыу; баллотйровать 
предложение тәҡдимде тауышҡа ҡуйыу

БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ несов. һайланыу, та
уышҡа ҡуйылыу; баллотйроваться в депутаты 
депутатлыҡҡа һайланыу

БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ, ая, ое һайлау 
...ы; баллотировочный бюллетень һайлау бюл 
летене

БАЛЛЬНЫЙ, -ая, -ое балл ...ы; балльная си
стема балл системаһы

...БАЛЛЬНЫЙ, -ая, -ое урыҫ телендә берен
се яртыһы һан менән килгән ҡушма һцҙҙәрҙең 
“баллы" мәгәнәһен аңлатҡан икенсе өлөшө, 
мәҫ., пятибалльная система оценки знаний белем 
кимәлен баһалауҙа биш баллы система

БАЛОВАННЫЙ, -ая, -ое иркә, иркәләп бо
ҙолған; балованный ребёнок ныҡ иркәләүҙән бо
ҙолған бала

БАЛОВАТЬ несов. 1. кого-что иркәләтеү, 
иркәләтеп боҙоу, ҡотортоу, яман өйрәтеү, шаш
тырыу, уҙындырыу; баловать детей балаларҙы 
иркәләтеп боҙоу 2. прост, шаярыу; ребёнок ба
лует бала шаяра

БАЛОВАТЬСЯ несов. 1. (играть) шаярыу, 
ҡотороу; ребёнок балуется бала шаяра; не ба
луйся шаярма 2. чем (заниматься ради удо
вольствия) шаярыу, шаярып эшләү, уйнау; ба
луюсь табаком тәмәке тартҡылайым; баловаться 
с огнём ут менән уйнау

БАЛОВЕНЬ м; разг. 1. (любимчик) иркэ 
2. (шутник) шаян, шуҡ ♦ баловень судьбы 
яҙмышы бәхетле

БАЛОВЛИВЫЙ, -ая, -ое прост, шуҡ, шаян; 
баловливый мальчик шаян малай

БАЛОВНЙК м и БАЛОВНЙЦА ж; разг. ша
ян, шуҡ

БАЛОВНОЙ, -ая, -ое прост, шаян, шуҡ; ба
ловной ребёнок шуҡ бала

БАЛОВСТВО с; разг. 1. (потворство) ар
тыҡ иркәлә ү, уҙындырыу, шаштырыу 2. (ша
лость) шаянлыҡ, шуҡлыҡ

БАЛЫК м ҡыҙыл балыҡ (ҡаҡлашан ҡыҙыл 
балыҡтың һырт ите)

БАЛЬЗАКОВСКИЙ: бальзаковский возраст
Бальзак йәше (ҡатын-ҡыҙҙың утыҙ менән 
ҡырҡ араһындағы йәше)
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БАЛЬЗАМ
БАЛЬЗАМ м 1. бәлзәм (ыҫмала, эфир майҙа

ры булған цҫемлек һуты һәм дарыу цләндәре 
төнәтмәһе йәки майы) 2. перен. (средство 
утешения) йыуаныс, күңел аҙығы

БАЛЬЗАМИН м бохар ҡынаһы, ҡына гөлө 
БАЛЬЗАМЙРОВАТЬ несов. кого-что бәл

зәмләү, бәлзәм менән эшкәртеү
БАЛЬЗАМИРОВАТЬСЯ несов. страд, от 

бальзамировать
БАЛЬЗАМИЧЕСКИЙ, -ая, -ое бәлзәм бирә 

торған, бәлзәмле; бальзамическая пйхта бәлзәм 
бирә торған аҡ шыршы; бальзамйческие веще
ства бәлзәмле матдәләр

БАЛЬЗАМНЫЙ, -ая, -ое бәлзәм ...ы; баль
замное дерево бәлзәм ағасы

БАЛЬНЕОЛОГ м бальнеолог, бальнеология 
белгесе

БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое бальнео
логия ...ы, бальнеологик; бальнеологйческий
курорт бальнеология курорты

БАЛЬНЕОЛбГИЯ ж бальнеология (мине
раль һыуҙарҙың сығышын, физик һәм химик со
ставын тикшереп, улар менән дауаланыу 
ысулдарын өйрәнә торған фән)

БАЛЬНЫЙ, ая, ое см. бал; бальный кос 
тюм бал костюмы

БАЛЮСТРАДА ж балюстрада (балкон йәки 
баҫҡыс яндауырындағы фигуралап яһалған рә
шәткә)

БАЛЙСИНА ж балясина (баҫҡыс яндауырын
дағы йәки ҡоймалағы фигуралап яһалған текмә) 

БАЛЙСНИКI м балясник (төҙөлөш матери
алы)

БАЛЙСНИК II м; прост, мәҙәксе, мәрәкәсе 
БАЛЙСНИЧАТЬ несов.', прост, шаярып һөй

ләшеү, мәрәкәләү, хәбәр һатыу
БАЛЙСЫ: балясы точйть ләстит һатыу 
БАМБУК м бамбук
БАМБУКОВЫЙ, -ая, -ое бамбук ...ы; бам

буковая трость бамбук таяғы; бамбуковые зарос
ли бамбук урманлығы ♦ бамбуковое положение
прост., шутл. ауыр (ҡыйын, уңайһыҙ) хәл 

БАМПЕР м бампер (аәтомобилдәрҙә бәрелец 
көсөн кәметә торған махсус ҡулайлама)

БАНАЛЬНОСТЬ ж күп сәйнәлгән (тапалған) 
һүҙ, иҫкергән фекер

БАНАЛЬНЫЙ, -ая, -ое күп сәйнәлгән, тапал
ған, иҫкергән; банальный сюжет тапалған сюжет 

БАНАН м банан (тропик цҫемлек һәм уның 
емеше)

БАНАНОВЫЙ, -ая, -ое банан ...ы; банано
вый лист банан япрағы; банановая роща банан 
урманы

БАНДА ж банда, шайка; диверсионная банда
диверсия бандаһы; банда грабйтелей талаусылар 
(юлбаҫарҙар) бандаһы

БАНДАЖ м  бандаж (1. эсте кцтәртец йәки 
берәй ағзаны нормаль хәлдә тотоу өсөн кейелә

торған махсус яҫы билбау 2. тех. машина ча- 
старына, вагон тәгәрмәстәренә һ.б. кейҙерелә 
торған металл туғын, шин)

БАНДАЖНЫЙ, -ая, -ое бандаж ...ы; бан
дажная мастерская бандаж оҫтаханаһы

Б А Н Д Е Р О Л Ь ж бандероль; отправить банде
роль бандероль ебәреү

БАНДЕРОЛЬНЫЙ, -ая, -ое бандероль; бан
дерольное отправление бандероль менән 
ебәреү

БАНДЖО с нескл. банджо (Америка негрҙа
рының сиртеп уйнай торған музыка ҡоралы) 

БАНДИТ м бандит, ҡораллы юлбаҫар, баш
киҫәр

БАНДИТИЗМ м бандитизм, бандитлыҡ, юл
баҫарлыҡ

БАНДЙТСКИЙ, -ая, -ое бандит ...ы; бан 
дйтская шайка бандит шайкаһы

БАНДУРА ж бандура (украиндарҙың сиртеп 
уйнай торған ҡыллы музыка ҡоралы)

БАНДУРИСТ м бандурасы; капелла банду- 
рйстов бандурасыларҙың капеллаһы

БАНК м 1. банк; государственный банк дәү 
ләт банкы(һы) 2. банк (кәрт уйынының бер тө
рө', кәрт уйынында уртаға һала торған аҡса) 

БАНКА I ж 1. банка; консервная банка кон 
серва банкаһы; банка для варенья ҡайнатма 
өсөн банка 2. обычно мн. банки; мед. банка 
һалыу (ултыртыу)

БАНКА II ж\ мор. һайлыҡ, һай урын 
БАН КЁТI м банкет, тантаналы мәжлес; уст

роить банкет банкет яһау (ойоштороу)
БАНКЁТ II м\ тех. банкет (берәй ҡоролма

ны емерелецҙән һаҡлау өсөн һалынған тупраҡ 
йәки таш өйөмө)

БАНКЁТКА ж банкетка (артһыҙ йомшаҡ 
диван)

БАНКЁТНЫЙ, -ая, -ое банкет ...ы; бан
кетный зал банкет залы

БАНКИР м банкир, банк хужаһы 
БАНКИРСКИЙ, -ая, -ое банкир ...ы; бан 

кйрская контора банкир контораһы
БАНКНОТЫ мн. (ед. банкнот м и банкнота

ж); фин. банкнот (1. дәцләт банкыһы тарафы
нан сығарылып, аҡса урынына йөрөй торған 
билет 2. эмиссион банкылар тарафынан 
сығарылған ҡағыҙ аҡса)

БАНКОВСКИЙ, ая, ое банк ...ы; банков 
ский служащий банк хеҙмәткәре; банковская 
система банк системаһы

БАНКОВЫЙ, -ая, -ое банк ...ы; банковое 
дело банк эше

БАНКРОТ м банкрот (1. бурысҡа батып, 
бөлгән кеше 2. кцсм. шәхси тормошонда, 
хеҙмәтендә бәхетһеҙлеккә дусар булған кеше) 

БАНКРОТСТВО с; прям., перен. банкрот
лыҡ, бөлгөнлөк; политическое банкротство 
сәйәси банкротлыҡ



БАРЕТКИ
БАННЫЙ, -ая, -ое мунса ...ы; банный день

мунса көнө; банное полотенце мунса таҫтамалы
♦ как банный лист (пристать) һағыҙаҡ кеүек 
йәбешеү, йәнгә тейеү, теңкәгә тейеү

БАНТ м бант; приколоть бант бант тағыу; за
вязать бант бант тағыу

БАНТУ мн. н еск л . 1. ( гр у п п а  н а р о д о в )  
банту, бантуҙар 2. (с ем ь я  я з ы к о в )  банту 
(К ө н ь я ҡ  һәм У р т а  А ф р и к а  х а л ы ҡ т а р ы н ы ң  
т ел д әр  га и л ә һ е )

бАнщик М И бАнщица ж  мунсасы, мун
са хеҙмәткәре

БАНЯ ж  мунса; коммунальная баня комму
наль мунса; мыться в бане мунсала йыуыныу
♦ белая баня аҡ мунса; чёрная баня ҡара мун 
са; задать баню ком у  кәрәген биреү, бик ҡаты 
әрләү, ҡыҙҙырыу

БАОБАБ м баобаб (т роп ик  а г а с )
БАПТИЗМ м баптизм (х р и ст и ан  ди н ен ең  

ай ы ры м  б е р  сек т а һ ы )
БАПТЙСТ м и БАПТЙСТКА ж  баптист 
БАПТЙСТСКИЙ, -ая, -ое баптист ...ы, 

баптистар ...ы; баптйстская община баптистар 
йәмғиәте

БАР I м бар ( ҙ у р  б у л м аган  р ес т о р а н )
БАР II м; м ет еор , бар (а т м о с ф ер а  баҫы м ы н  

ц лсәц  б ер ә м еге )
БАР III м; м ор. бар (й ы л га  йәки д и ң ге ҙ  я р  

б у й ы н д а ғы  һ а й л ы ҡ )
БАР IV м; гор н . бар (т а у  ком байн ы н ы ң  б ер  

ө л өш ө)
БАРАБАН м 1. барабан; оркестровый бара

бан оркестр барабаны; пионерский барабан пио
нер барабаны; боевой барабан хәрби барабан; 
бить в барабан барабан һуғыу (ҡағыу) 2. бара
бан (т ө р л ө  м аш и н а һәм м ех а н и зм д а р ҙа  э с е  
ҡ ы у ы ш  цилиндр)', барабан молотйлки ашлыҡ 
һуҡҡыстың барабаны; барабан револьвера ре
вольвер барабаны

БАРАБАНИТЬ н ес о ә . 1. барабан ҡағыу (һу
ғыу) 2. (д р о б н о  ст у ч ат ь )  тыҡ-тыҡ иттереү, ты
ҡылдатыу; барабанить по стеклу тәҙрә тыҡыл
датыу 3. чт о  и б е з  д о п .; р а з г .  насар уйнау, дың
ғырлатыу; барабанить на рояле рояль дыңғыр
латыу

б а р а б Ан н ы и , -ая, -ое барабан ...ы; бара
банные палочки барабан таяҡсалары; бара
банный бой барабан тауышы ♦ барабанная пе
репонка ан ат . ҡолаҡ ярыһы

БАРАБАНЩИК м и БАРАБАНЩИЦА ж ба 
рабансы, барабан ҡағыусы

БАРАК м барак; рабочий барак эшселәр ба
рағы

БАРАН м 1. тәкә, һарыҡ тәкәһе; годовалый 
баран бер йәшлек тәкә; племенной баран тоҡом
ло һарыҡ тәкәһе; холощёный баран бестерелгән 
(көйҙөрөлгән) тәкә 2. ҡырағай һарыҡ, ҡырағай

һарыҡ тәкәһе ♦ как баран на новые ворота (ус
тавиться) бер ни аңламай, мәғәнәһеҙ текләп то
роу (ҡарау); ябалаҡ кеүек ҡарау

БАРАНИЙ, ья, ье 1. тәкә ...ы; бараньи ро 
га тәкә мөгөҙө 2. һарыҡ тиреһенән тегелгән; ба
раний тулуп һарыҡ тиреһенән тегелгән толоп 
♦ в бараний рог согнуть (скрутйть) к о го  к ем де
л е р  бөгөп алыу, баш эйҙереү

БАРАНИНА ж һарыҡ (ҡуй) ите; жареная ба
ранина ҡыҙҙырылған һарыҡ (ҡуй) ите

БАРАНКА ж 1. керәндил; свёжая баранка 
яңы бешкән керәндил 2. п ер ен ., п рост , баранка 
(а вт ом об и л ь  р у л е ) ;  сесть за баранку баранка 
артына ултырыу; крутйть баранку баранка әй- 
ләндереү

БАРАХЛИТЬ н е с о ә .;  п рост , насар эшләү; 
мотор барахлйт мотор насар эшләй

БАРА ХЛб с с о б и р .;  п р ост , иҫке-моҫҡо, 
алам-һалам, яраҡһыҙ ваҡ-төйәк

БАРАХбЛКА ж ; п р ост , барахолка (и ҫк е-  
м оҫҡ о , алам -һ ал ам  һ а т ҡ ан  у р ы н )

БАРАХТАТЬСЯ н е с о ә .;  р а з г .  тыбырсыныу, 
тулау, шаптырлау; барахтаться в водё һыуҙа 
шаптырлау

БАРАЧНЫЙ, -ая, -ое барак тибындағы, ба
рак ...ы; барачная постройка барак тибындағы 
төҙөлөш

БАРАШЕК м 1. у м ен ьш .-ласк . от  баран 
һарыҡ бәрәсе (бәрәне) 2. ( в ы д е л а н н а я  б а р а н ь я  
ш к у р к а) бәрәс (бәрән) тиреһе, илтер; шапка из 
барашка илтер бүрек 3. мн. барашки ( во л н ы )  
тулҡын ялы (күбеге) 4. мн. барашки (о б л а к а )  
шекәрә болоттар 5. ( га й к а )  ике тотҡалы гайка 

БАРАШКОВЫЙ, -ая, -ое илтер, бәрәс тире
һенән тегелгән; барашковый воротнйк илтер яға 

БАРБАРИС м барбарис (ҡ ы у а гы  һәм ем еш е)  
БАРБАРЙСОВЫЙ, -ая, -ое барбарис ...ы; 

барбарйсовый куст барбарис ҡыуағы; барба- 
рйсовое варенье барбарис ҡайнатмаһы 

БАРБбС  м барбос (й о р т  э т е)
БАРД м 1. бард (б о р о н ғо  к ел ь т т а р ҙа  йы р-  

сы -ш а ғи р )  2. уст . шағир
БАРДА ж  төпрә (ш а р а п , һ ы р а  һ .б . ҡ о й о у  ө с 

өн ҡ у л л ан ы л ы п , а ҙ а ҡ  т ө б өн ә у л т ы р ға н  ҡ а л 
д ы ҡ )

БАРЁЖ м; у ст . бареж (ц т ә к ц рен м әле ең ел  
т у ҡ ы м а); белый барёж аҡ бареж

БАРЁЖЕВЫЙ, -ая, -ое; у ст . бареж; бареже
вое платье бареж күлдәк

БАРЕЛЬЁФ м барельеф (ҡ а б а р т ы п  т өш ө
р ө л гән  ск у л ь п т у р а  һ ц р әт е)

БАРЕЛЬЁФНЫЙ, -ая, -ое барельеф ...ы, ба
рельефлы; барельефное изображение барельеф 
һүрәт

БАРЁТКИ мн. ( е д . баретка ж ); п рост , барет
ка (с еп р әк т ән  т егел гән  ең ел  а я ҡ  к ей ем е); бе
лая барётка аҡ баретка



БАРЕТТЕР
БАРЁТТЕР м бареттер (электр приборы) 
БАРЖА и БАРЖА ж баржа; грузйть зерно 

на баржу баржаға иген тейәү
БАРЖЕВЫЙ и БАРЖ ЕВбЙ, -ая, -ое баржа 

(лар) ...ы; баржевый канат баржа канаты; бар
жевый караван баржалар каруаны

БАРИЕВЫЙ, -ая, -ое барий ...ы, барийлы 
БАРИИ м барий (химик элемент, металл) 
БАРИН м; уст. барин, алпауыт (1. помещик, 

дворян, баяр 2. әфәнде, хужа 3. кцсм. эшләргә 
яратмаган кеше, аҡһөйәк) ♦ сидеть барином 
ҡул ҡаушырып ултырыу (дөйөм эшкә ҡат
нашмау)

БАРИТ м барит (буяу, резина, ҡагыҙ етеш- 
терецҙә һ.б. сәнәгәттә киң ҡулланылган мине
рал)

БАРИТб Н  м баритон (1. бас менән тенор 
араһындағы ирҙәр тауышы, шундай тауыш ме
нән йырлаған кеше 2. тынлы музыка ҡора
лының бер төрө)

БАРИТОНАЛЬНЫЙ и бари т  бнный,
-ая, -ое баритоналъ, баритонға яҡын; барито
нальный бас баритоналъ бас; баритонная партия
баритон партияһы

БАРИЧ м; уст., разг. барин малайы, бай- 
бетсә

БАРИЧЕ СКИИ, -ая, -ое метеор, бар ...ы; 
барический (барометрический) градиент бар
(барометрик) градиент(ы), баҫым градиенты 

БАРК м; мор. барк (елкәнле судноның бер 
төрө)

БАРКА ж барка (ағас баржа)
БАРКАРбЛА ж; муз. баркарола (Венеция 

кәмәселәренең йыры һәм шул стилдә яҙылған 
музыкаль әҫәр)

БАРКАС м баркас (1 . кцп ишкәкле ҙур кәмә
2. портта йөк ташый торған цҙе йөрөмәле 
кәмә)

БАРКАСНЫЙ, -ая, -ое баркас ...ы 
БАРМЫ мн. барм (батша кейеме) 
БАРбГРАФ  м барограф (атмосфера баҫы

мының цҙгәрешен яҙып бара торған прибор) 
БАРОКАМЕРА ж барокамера (яһалма рә- 

цештә юғары йәки тцбән барометрик баҫым 
барлыҡҡа килтерә торған герметик камера) 

Б А РбК К О  с нескл. барокко (X V I — 
X V III бб. Көнбайыш Европа архитектураһын
да һәм скульптураһында булған ныҡ семәрле 
декоратив стиль)

БАРбМ ЕТР м барометр (1. атмосфера 
баҫымын цлсәй торған прибор 2. кцсм. эш- 
хәлдең барышын сағылдырған кцрһәткес)

БАРОМЕТРЙЧЕСКИИ, -ая, -ое барометрик; 
барометрические данные барометрик мәғлү- 
мәттәр

Б А РбН  м барон (Көнбайыш Европала граф
тан тцбән дворянлыҡ титулы һәм шул ти
тулды йөрөткән кеше)

БАРОНЕССА ж  барондың ҡатыны, барон
дың ҡыҙы

БАРОНЁТ м баронет (Англияла дворян ти
тулы һәм шул титулды йөрөткән кеше)

БАРбНСКИЙ, ая, ое барон; баронский 
тйтул барон титулы

БАРбНСТВО с баронлыҡ, барон булыу 
БАРОЧНЫЙ, -ая, -ое барка ...ы; барочный

тёс барка таҡтаһы; барочный якорь барка якоры 
БАРбЧНЫ Й, -ая, -ое барокко ...ы; барочный 

стиль барокко стиле; барочная жйвопись барок 
ко стилендәге живопись

БАРРАЖ м; ав. барраж (ҡорос тростар ме
нән беркетелгән аэростаттарҙан торған һау
алағы тотҡарлыҡ)

БАРРАЖЙРОВАТЬ несов.', ав. һауанан пат
руль яһау (һауаны дошман авиацияһынан само- 
лёттар ярҙамында һаҡлау)

БАРРИКАДА ж  баррикада; сражаться на 
баррикадах баррикадаларҙа һуғышыу

БАРРИКАДИРОВАТЬ несов. что баррика- 
далау, баррикада ҡороу; баррикадировать ули
цу урамға баррикада ҡороу

БАРРИКАДНЫЙ, -ая, -ое баррикада ...ы; 
баррикадные бой баррикада һуғыштары 

БАРС м барыҫ, ҡаплан
БАРСКИИ, -ая, -ое барин ...ы, байҙарса; 

барская усадьба бай (йорто) усадьбаһы; 
барские замашки байҙарса ҡыланыш

БАРСОВЫЙ, ая, ое ҡаплан ...ы; барсовая 
шкура ҡаплан тиреһе

БАРСТВЕННЫЙ, -ая, -ое бариндарға хас, 
бариндарса, бариндарса эре (һауалы, тәкәббер); 
барственный тон бариндарға хас тон ♦ бар
ственное отношение к дёлу эшкә илке-һалҡы 
мөнәсәбәт, эшкә ғәмһеҙ булыу

БАРСТВО с  1. собир. баярҙар, алпауыттар
2. (высокомерие) һауалыҡ, эрелек, тәкәбберлек
3. (изнеженность) наҙлылыҡ, иркәлек, наҙла
нып (ҡотороп) китеү

БАРСТВОВАТЬ несов. эшһеҙ (ғәмһеҙ) 
йәшәү, бариндар һымаҡ йәшәү

БАРСУК м бурһыҡ; барсучйха ж; разг. инә 
бурһыҡ

БАРСУЧИЙ, -ья, -ье бурһыҡ ...ы; барсучий
жир бурһыҡ майы; барсучья нора бурһыҡ өңө 

БАРХАНЫ мн. (ед. бархан м) бархан, ҡом 
тауы (сцлдәрҙә)

БАРХАТ м  бәрхәт, хәтфә; зелёный бархат
йәшел бәрхәт

БАРХАТЙСТЫЙ, -ая, -ое 1. бәрхәт һымаҡ 
йомшаҡ; бархатйстая кожа бәрхәт һымаҡ йом
шаҡ тире 2. перен. (о голосе, звуке) йомшаҡ, 
яғымлы; бархатйстый голос яғымлы тауыш 

БАРХАТКА и разг. БАРХбТКА ж бәрхәт 
таҫма

БАРХАТНЫЙ, -ая, -ое 1. бәрхәт; бархатное 
платье бәрхәт күлдәк 2. перен. см. бархатйстый
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БАХВАЛИТЬСЯ
♦ бархатный сезон бәрхәт сезоны (коньякта 
көҙгө айҙар)

БАРХАТЦЫ мн. (ед. бархатец м) бәрхәт 
үлән

БАРЧОНОК и БАРЧУК м; уст. баяр (поме
щик) балаһы, барин улы

БАРЩИНА ж барщина (крепостнойлыҡ дэ- 
церендә крәҫтиәндәрҙең помещикка мэжбцри 
эшлэце)

б Ар щ и н н ы и , -ая, -ое барщина ...ы; бар
щинный труд барщина хеҙмәте

БАРЫНЯ ж 1. барин ҡатыны, байбисә, бикә
2. (песня и пляска) барыня; плясать барыню ба
рыня бейеү

БАРЫШ м; разг. табыш, файҙа 
БАРЫШНИК м 1. уст. (перекупщик) алып

һатар 2. (торговец лошадьми) ат сауҙагәре 
БАРЫШНИЧАТЬ несов.', уст. алып-һатыу 

менән көн күреү, шөғөлләнеү
БАРЬШШИЧЕСТВО с; у cm. алып-һатыу 

кәсебе
БАРЫШНЯ ж', уст. 1. барин ҡыҙы 2. (при 

обращении) туташ
БАРЬЁР м 1. барьер (сабышта, йцгерецҙә 

ыргып сыгыу өсөн ҡуйылған кәртә); лошадь 
легко взяла барьер ат барьер аша еңел һикереп 
сыҡты 2. (перегородка) тәпәш ҡойма, барьер
3. перен. тотҡарлыҡ, ҡаршылыҡ; таможенные 
барьеры таможня тотҡарлыҡтары

БАРЬЁРНЫЙ, -ая, -ое барьер; барьерный 
бег барьер аша йүгереү

БАС м бас (1. иң ҡалын ирҙәр тауышы
2. шундай тауыш менән йырлаусы 3. тцбән ре
гистрҙағы ҡыллы йәки тынлы музыка ҡоралы) 

БАСЕННЫЙ, -ая, -ое мәҫәл ...ы; басенный 
стиль мәҫәл стиле

БАСИСТЫИ, -ая, -ое ҡалын тауышлы 
БАСИТЬ несов. ҡалын тауыш менән һөйләү 

(йырлау)
БАСКАК м; ист. баҫҡаҡ (бойондороҡло ил 

халҡынан яһаҡ йыйыусылар башлығы)
БАСКЕТБбЛ м баскетбол; играть в баскет

бол баскетбол уйнау
БАСКЕТБОЛЙСТ м и БАСКЕТБОЛЙСТКА

ж баскетболсы
БАСКЕТБбЛЬНЫЙ, -ая, -ое баскетбол ...ы; 

баскетбольная команда баскетбол командаһы 
БАСМА ж басма (сәс буяуы)
БАТАЛЙСТ м баталист (һуғыш кцренештә- 

рен төшөрөцсе рәссам)
БАТАЛИЯ ж 1. уст. һуғыш, бәрелеш, бата

лия 2. разг., upon, ыҙғыш, талаш, ҡысҡырыш 
БАТАЛЬНЫЙ, -ая, -ое баталия ...ы, һуғыш 

күренештәрен һүрәтләү ...ы; батальный эпизод 
баталия эпизоды; батальная живопись һуғыш 
күренештәрен һүрәтләүсе һынлы сәнғәт

БАТАЛЬбН м батальон; танковый батальон 
танк батальоны

БАТАЛЬбННЫЙ, -ая, -ое батальон ...ы; ба
тальонный командйр батальон командиры

БАТАРЁЙКА ж батарейка (көсөргәнеште 
арттырыу йәки энергия бирец өсөн тәғәйен
ләнгән бәләкәй аккумулятор)', батарейка для 
карманного фонаря кеҫә фонары батарейкаһы 

БАТАРЕЙНЫЙ, -ая, -ое батарея ...ы; бата
рейное орудие батарея орудиеһы

БАТАРЁЯ ж; в разн. знач. батарея; миномёт
ная батарея миномет батареяһы; зенйтная бата
рея зенит батареяһы; батарея парового ото
пления пар менән йылытыу батареяһы

БАТАТ м батат, татлы картуф (йылы яҡ 
цҫемлеге)

БАТЕНЬКА м; разг. (при обращении) туған
ҡай, ағаҡай

БАТИПЛАН м батиплан (диңгеҙ тәрәнлектә
рен өйрәнец өсөн тәғәйенләнгән махсус камера) 

БАТИСКАФ м батискаф (һыу аҫтында тик- 
шеренецҙәр алып барыу өсөн махсус йыһазлан
дырылған цҙйөрөшлө камера)

БАТИСТ м батист (туҡыма)-, белый батйст 
аҡ батист

БАТЙСТОВЫЙ, -ая, -ое батист ...ы, бати
стан тегелгән; батйстовый платок батист яулыҡ 

БАТИСФЕРА ж батисфера (тәрән һыу аҫ
тын тикшерец өсөн махсус йыһазландырылған 
шар формаһындағы ҡорос камера)

БАТбГ м\ уст. 1. таяҡ, таяныу таяғы 2. мн. 
батогй яза биреү (һуҡтырыу) таяғы

БАТбН  м батон (1. оҙонса ҡалас 2. оҙонса 
перәник, шоколад)

б а т р Ак  М И б а т р Ач к а  ж  батрак, ялсы 
БАТРАЦКИЙ и БАТРАЧЕСКИЙ, ая, ое

батрак(тар) ...ы, ялсы(лар) ...ы; батрацкий труд 
батрактар хеҙмәте

БАТРАЧЕСТВО с 1. батраклыҡ, ялсылыҡ 
2. собир. батрактар, ялсылар

БАТРАЧИТЬ несов. батраклыҡ итеү, батрак
лыҡта йөрөү, ялсы (батрак) булып эшләү

БАТТЕРФЛЙЙ м\ спорт, баттерфляй (йө- 
ҙөцҙең бер төрө)

БАТ^Т и БАТУД м батут, батуд (циркта, 
спортта горизонталь хәлдә нығытып ҡуйыл
ған капрон йәки металл сетка)

БАТЬКА м; прост, см. батюшка 1 
БАТЮШКА м 1. уст. (отец) атай 2. разг. 

(обращение к собеседнику) туғанҡай 3. (свя
щенник) батюшка, поп ♦ батюшки (мой)! в 
знач. межд. атаҡ, атаҡай!

БА^Л м баул, юл һандығы (төйөнсөгө)
БАХ межд. шап, доңҡ, гөрҫ 
БАХАТЬ несов. см. бахнуть 
БАХАТЬСЯ несов. см. бахнуться 
БАХВАЛ м ; прост, маҡтансыҡ, ҡупыр 
БАХВАЛИТЬСЯ несов/, прост, маҡтаныу, 

ҡупырайыу, шапырыныу
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БАХВАЛЬСТВО
БАХВАЛЬСТВО с; разг. маҡтансыҡлыҡ, 

ҡупырлыҡ, шапырыныу
БАХИЛЫ мн. (ед. бахйла ж) һунар итеге 
БАХНУТЬ сое.; разг. 1. шарт (доңҡ) итеү, 

гөрһөлдәп ҡуйыу; орудие бахнуло орудие гөр
һөлдәп ҡуйҙы 2. кого-что (стукнутъ) тондороу, 
ҡундырыу, атып бәреү, шап итеп һуғыу; бахнуть 
по голове башына ҡундырыу 3. әйтеп ҡуйыу 
(ташлау)

БАХНУТЬСЯ сое.; разг. (удариться) шап 
(лап) итеп барып төшөү, гөрһөлдәп йығылыу 

БАХРОМА ж суҡ, сәсәҡ (сасаҡ), суҡлы таҫ
ма; занавеска с бахромой сәсәкле шаршау

БАХРбМЧАТЫИ, -ая, -ое 1. (с бахромой) 
суҡлы, сәсәкле; бахромчатый шарф сәсәкле 
шарф 2. (похожий на бахрому) сәсәккә оҡша
ған; бахромчатый йней сәсәккә оҡшаған бәҫ 

БАХТАРМА ж; спец. күк ит, итләү (тиренең 
эске ягы)

БАХЧА ж баҡса (ҡарбуз, ҡауын, ҡабаҡ 
баҡсаһы)

БАХЧЕВбД м баҡсасы, баҡсасылыҡ белгесе 
БАХЧЕВбДСТВО с баҡсасылыҡ 
БАХЧЕВбЙ, -ая, -ое баҡса ...ы ♦ бахчевые 

культуры баҡса культуралары (ҡарбуз, ҡауын, 
ҡабаҡ һ.б.)

БАЦ межд. шалт, салт, шап; бац его по спи
не арҡаһына шап иттереү (һугыу)

БАЦИЛЛА ж бацилла (таяҡса рәцешендәге 
бактерия)', туберкулёзная бацйлла туберкулез 
бациллаһы

БАЦНУТЬСЯ сов.', прост, доңҡ (шап, гөрҫ) 
итеп барып (ҡолап, килеп) төшөү (ҡолау, бәре
леү); бацнуться о зёмлю ергә гөрҫ итеп килеп 
төшөү

БАЧбК м; уменьш. от бак I 
БАШ: баш на баш прост, башма-баш, башы

на-баш
БАШЕНКА ж; уменьш. от башня 
БАШЕННЫЙ, -ая, -ое башня ...ы; башенные

часы башня сәғәте; башенное орудие башня 
орудиеһы

БАШ ИБУЗУК м башыбоҙок (1. X V III — 
XIX бб. Төркиәлә регуляр булмаган гәскәр һал
даты 2. иҫк. башкиҫәр, юлбаҫар)

БАШКА ж; прост, баш 
БАШКИРСКИЙ, -ая, -ое башҡорт(тар) ...ы; 

башкирский народ башҡорт халҡы; башкирский 
язык башҡорт теле; башкйрский мёд башҡорт 
балы; башкйрская лошадь башҡорт аты

БАШКИРЫ мн. башҡорттар, башҡорт халҡы 
/ /  ед. башкйр м башҡорт ир-аты; башкйрка ж 
башҡорт ҡатын-ҡыҙы

БАШКОВИТЫЙ, -ая, -ое прост, башлы, 
аҡыллы, зирәк, отҡор; башковитый ученик баш
лы уҡыусы

БАШЛЫК м башлыҡ (буҫтауҙан йәки тула
нан тегелгән баш кейеме)

БАШМАКИ мн. (ед. башмак м) башмаҡ 
(1. аяҡ кейеме 2. тех. ҡоралды һаҡлау өсөн ут  
кейҙереп ҡуйыла тортн ҡулайлама 3. т. юл. ва
гондарҙы туҡтатыу өсөн рельс өҫтөнә һалына 
тортн ҡулайлама) ♦ быть (находиться) под баш
маком у кого кемдеңдер йоғонтоһо аҫтында булыу 

БАШМАЧНИК м 1. уст. башмаҡсы, башмаҡ 
тегеүсе, итексе 2. башмаҡсы (тимер юл эшсеһе) 

б а ш м Ач и ы й , -ая, -ое башмаҡ ...ы; баш
мачная колодка башмаҡ ҡалыбы

БАШНЯ ж; в разн. знач. башня; кремлёв
ские башни кремль башнялары; телевизионная 
башня телевизион башня; сйлосная башня силос 
башняһы; башня танка танк башняһы

БАЮ БАЮШКИ Б А Й  межд. әлли-бәлли, 
бәү-бәү, бәлли-бәү

БАЮКАНЬЕ с см. баюкать 
БАКЖАТЬ несов. кого бәү-бәү иттереү, 

көйләп бәүетеү
БАЙН м\ муз. баян; играть на баяне баянда 

уйнау
БАЯНИСТ м баянсы, баянда уйнаусы; вы

ступления баянйстов баянсылар сығышы 
БДЁНИЕ с см. бдеть
БДЕТЬ несов.', книжн., уст. 1. (не спать) 

йоҡламау, уяу булыу 2. (неустанно следить за 
кем-чем-л.) бер туҡтауһыҙ күҙәтеү, күҙәтеп тороу 

БДИТЕЛЬНОСТЬ ж уяулыҡ, һиҙгерлек, һаҡ
лыҡ; проявйть бдйтельность һиҙгерлек күрһәтеү 

БДИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое уяу, һиҙгер, һаҡ; 
бдительный человек уяу кеше

БЕТ м 1. см. бегать 1, 2; на бегу йүгереп ба
рышлай; бег на сто метров йөҙ метрға йүгереү 
2. мн. бега (гонки, скачки) бәйге, сабыш, юр
таҡтар сабышы, ат сабышы; пойтй на бега 
бәйгегә барыу; собачьи бега эт сабышы ♦ в бе
гах эш артынан сабыу

БЁГАТЬ несов. 1. (бежать в различных на
правлениях) йүгереү, йүгерешеп йөрөү; дёти 
бегают на улице балалар урамда йүгерешеп йө
рөй 2. (заниматься бегом как спортом) йүге
реү; бегать на длйнные дистанции алыҫ араға 
йүгереү 3. (избегать кого-чего-л.) ҡасыу, ҡасып 
йөрөү; от дела не бегай эштән ҡасма 4. (о быст
ром движении) уйнаҡлап (йүгереп) тороу; его 
пальцы бегают по клавишам бармаҡтары клави 
шала йүгереп тора 5. (ухаживать) за кем; 
прост, йөрөү, артынан йөрөү; бегать за девуш
ками ҡыҙҙар артынан йөрөү ♦ мурашки по спи
не (по телу, по коже) бегают тән сымырлай, 
төктәр өрпәйә (ҡурҡыуҙан, тулҡынланыуҙан) 

БЕГЕМбТ м (самец) һыу үгеҙе; (самка) һыу 
һыйыры

БЕГЛЁЦ М и БЕГЛЙНКА ж ҡасҡын, ҡасаҡ 
БЁГЛОСТЬ ж тиҙлек, йәһәтлек, йүгереклек, 

йылдамлыҡ (уҡыуҙа, музыка ҡоралында уйна- 
ганда); беглость чтения йүгерек уҡыу
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БЕЖАТЬ
БЁГЛЫЙ, -ая, -ое 1. в знач. сущ. беглый м и 

беглая ж (совершивший побег откуда-л.) ҡас
ҡын, ҡасаҡ, ҡасып киткән; поймка бёглых ҡас
ҡындарҙы тотоу 2. (мимолётный, быстрый) йү
герек; беглый взгляд йүгерек ҡараш 3. (не за
труднённый, свободный) тиҙ, етеҙ, йүгерек, ир
кен (уҡыуға, музыка ҡоралында)', беглая игра 
на пианйно пианинола иркен уйнау 4. өҫтән- 
мөҫтән генә, иғтибарһыҙ эшләнгән; беглый об
зор газеты гәзиткә өҫтән-мөҫтән генә яһалған 
күҙәтеү ♦ беглые гласные лингв, төшөп ҡалыу - 
сан һуҙынҡылар; беглый огонь тиҙ-тиҙ 
(тоҫҡамай) атыу

БЕГОВбЙ, -ая, -ое 1. (служащий для быст
рой езды, бега, бегов', пригодный для них) сап
ҡыр, бәйге, сабыш, йүгерешеү, уҙышыу, сабы
шыу ...ы; беговые лошади бәйге (сабыш) атта
ры; беговая дорожка йүгерешеү (уҙышыу, 
сабышыу) юлы 2. (относящийся к бегам) йүге
реү, сабышыу ...ы; беговая программа йүгереү 
программаһы

БЕГбМ нареч. йүгереп, йүгертеп, тиҙ генә; 
бежать бегом йүгереп барыу

БЕГбНИЯ ж бегония, әҙрәс гөл (декоратив 
цҫемлек)

БЕГОТНЙ ж 1. тегендә-бында йүгерешеү (са
бышыу), йүгереш, сабыш; дети подняли бегот
ню балалар тегендә-бында йүгерешә башланы
2. перен. (хлопоты, требующие спешки) ығы- 
зығы; весь день прошёл в беготне көн ығы зығы 
менән үтте

БЁГСТВО с 1. (быстрое беспорядочное от
ступление) ҡасыу, сигенеү; панйческое бегство 
паникаға бирелеп ҡасыу 2. (самовольный, тай
ный уход, побег) ҡасыу, ҡасып китеү; бегство 
из плена әсирлектән ҡасыу; спастйсь бегством 
ҡасып ҡотолоу

БЕГ^Н м 1. йүгереүсе, йүгерек; бегун на ко
роткие дистанции яҡын араға йүгереүсе; сорев
нование бегунов йүгеректәр ярышы 2. уст. (бы
страя на ходу лошадь) шәп сабыусан, йүгерек, 
сапҡыр 3. мн. бегуны бегун (нәмәләрҙе онтау 
йәки бутау өсөн ике таш тәгәрмәстән эшлән
гән ҡулайлама)', мельничные бегуны тирмән 
бегуны

БЕГУЧИЙ, -ая, -ее ағын, йор, йүгерек, йыл
дам, етеҙ (агым һыу хаҡында)', бегучий ручёй 
йүгерек шишмә

БЕДА ж 1. бәлә, ҡаза, бәлә-ҡаза; попасть в 
беду бәләгә ҡалыу (тарыу); выручить из беды 
бәләнән ҡотҡарыу (сыгарыу) 2. в знач. сказ. 
бик ҡыйын (ауыр); беда мне с ним уның менән 
миңә бик ҡыйын 3. в знач. сказ.; прост, бик 
күп, ифрат күп, иҫ киткес күп; людей там — бе
да кешеләр унда иҫ киткес күп ♦ беда как бик; 
не велика беда артыҡ зыян юҡ, бошонорлоҡ 
түгел; на беду бәхетһеҙлеккә ҡаршы, бәләгә ҡар
шы; просто беда аптыраш

БЕДЛАМ м обычно в знач. сказ.; разг. тәр
типһеҙлек, ығы-зығы, шау-шыу

БЕДНЁТЬ несов. ярлыланыу, фәҡирләнеү 
БЁДНОСТЬ ж 1. (нужда) ярлылыҡ, фәҡир

лек, хәйерселек, юҡсыллыҡ, мохтажлыҡ; жить в 
бедности хәйерселектә йәшәү 2. (недостаточ
ность чего-л., скудость в чём-л.) һайлыҡ, яр
лылыҡ; бедность мысли фекер һайлығы

БЕДНОТА ж 1. собир. (неимущие люди) яр- 
лы-ябағай, ярлылар, фәҡир-фоҡара 2. разг. см. 
бедность 1

БЁДНЫЙ, -ая, -ое 1. ярлы, фәҡир; бедный 
человек фәҡир кеше 2. (имеющий недостаток в 
чём-л., скудный) ярлы; бедная природа ярлы 
тәбиғәт; бедная фантазия ярлы хыял, фанта
зияға ярлы 3. (несчастный) ҡыҙғаныс, бахыр, 
меҫкен; бедный, он так болен меҫкен, ул шул 
тиклем ныҡ ауырый

БЕДНЙГА м ж ж; разг. бахыр, меҫкен, биса
ра, байғош

БЕДНЙЖКА м и ж; разг. бахырҡай, меҫкен
кәй, бисара

БЕДНЙК м 1. ярлы (фәҡир) кеше 2. ярлы 
крәҫтиән, ауыл ярлыһы

БЕДНЙЦКИЙ, -ая, -ое ярлы, фәҡир; бед
няцкие массы ярлылар массаһы

БЕДОВАТЬ несов.; прост, ярлылыҡта (хә
йерселектә, фәҡирлектә) йәшәү

БЕДбВЫ Й , -ая, -ое шуҡ, ҡыйыу, үткер; бе
довый мальчик шуҡ малай

БЕДОКУР м ; разг. шуҡ, тиктормаҫ кеше 
БЕДОКУРИТЬ несов.; разг. бәлә тыуҙырыу 

(килтереү), зыян эшләү
БЕДОЛАГА м и ж; прост, см. бедняга 
БЁДРЕННЫЙ, -ая, -ое бот ...ы; бедренная 

кость бот һөйәге
Б Е Д Р б с 1. (часть ноги) бот 2. (наружная 

сторона верхней части ноги) янбаш; с широки
ми бёдрами киң янбашлы

БЕДСТВЕННЫЙ, -ая, -ое ауыр, ҡыйын, бә
ләле, бәлә-ҡазалы; бедственное положение ауыр 
хәл

БЕДСТВИЕ с бәлә-ҡаза, афәт, һәләкәт, ҙур 
бәхетһеҙлек; стихййное бедствие афәт, стихия
лы бәлә-ҡаза; терпеть бедствие бәлә-ҡаза күреү 

БЕДСТВОВАТЬ несов. мохтажлыҡта (фәҡир
лектә, хәйерселектә) йәшәү, ауыр көн күреү 
(итеү)

БЕДУИН м бәҙүән (кцсмә гәрәп)
БЕЖ прил. неизм. аҡһыл көрән; туфли цвета 

беж аҡһыл көрән төҫтәге туфли
БЕЖАТЬ несов. 1. йүгереү; бежать изо всех 

сил бөтә көскә йүгереү; бежать наперегонкй кем 
уҙарҙан йүгереү; бежать с эстафетой эстафетала 
йүгереү; бежать на пятьсот метров биш йөҙ 
метрға йүгереү 2. перен. (быстро передвигать
ся — о средствах передвижения) елеү, елдереү, 
сабыу; поезд бежйт поезд елдерә; по шоссе бе
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БЕЖЕВЫЙ
гут машйны шоссе буйлап машиналар елә 3. (бы
стро перемещаться, нестись (о дымке, обла
ках и т.д.) ағылыу; облака бегут на север бо
лоттар төньяҡҡа ағыла 4. сов., несов. (спастись 
бегством) ҡасыу, ҡасып ҡотолоу; бежать из ок
ружения ҡамауҙан ҡасыу; бежать из плена 
плендан ҡасыу 5. (быстро проходить, проте
кать — о времени) үтеү, уҙыу; дни бегут 
көндәр үтә; время бежйт ваҡыт уҙа; годы бегут 
йылдар уҙа 6. (течь, литься) ағыу, һарҡыу; ре
ка бежйт йылға аға; вода бежйт из крана кран 
дан (һемәктән) һыу аға; слёзы бегут күҙ йәштәре 
аға; кровь из раны бежйт яранан (йәрәхәттән) 
ҡан һарҡа (аға) 7. разг. (при кипячении) ташыу; 
самовар бежйт самауыр таша; молоко бежйт һөт 
таша 8. разг. (идти вперёд, спешить — о ча
сах) алға китеү; мой часы бегут сәғәтем алға 
китә

БЁЖЕВЫЙ, -ая, -ое разг. см. беж; бежевое
платье аҡһыл көрән күлдәк; бежевые сапогй аҡ
һыл көрән итек

БЁЖЕНЕЦ м и БЁЖЕНКА ж ҡасаҡ
БЁЖЕНСКИЙ, -ая, -ое ҡасаҡ(тар) ...ы; 

беженский обоз ҡасаҡтар ылауы
БЕЗ И БЕЗО предлог с род. п. 1. (при указа

нии на недостаток, отсутствие кого-чего-л.) 
-һыҙ/-һеҙ; растй без отца атайһыҙ үҫеү; чай без 
молока һөтһөҙ сәй; сидеть без огня утһыҙ улты
рыу; жить без друзей дуҫ-ишһеҙ йәшәү; ра
ботать без отдыха ялһыҙ эшләү; без вести про
пал хәбәрһеҙ юғалды
2. (в отсутствие кого-л.) -дан/-дән башҡа, 

юғында, юҡ саҡта; без нас не ходй беҙҙән башҡа 
барма (йөрөмә); это сделано без вашей помощи 
был һеҙҙең ярҙамдан башҡа эшләнде

3. (при словах, обозначающих количество 
или меру, указывает на недостающее до пол
ной меры количество) -дан/-дэн; ребёнку год 
без трёх дней балаға өс көндән бер йәш була; 
без пятй минут девять биш минуттан туғыҙ ♦ 
без исключения береһе лә ҡалмай, тулыһынса, 
бөтөнләй; без малого әҙ тигәндә; без сомнения 
һис шикһеҙ; без оглядки артына ҡарамайынса, 
алдын-артын ҡарамай; без устали арымай-тал
май; без умолку туҡтауһыҙ, туҡтамайынса, 
өҙлөкһөҙ; не без пользы файҙаһыҙ түгел; не без 
того (чтобы) унһыҙ булмаҫ

Б Е З... (безъ ..., б ес ...)  приставка 1. (исем
дән яһалган сифаттарҙа берәй нәмәнең 
булмауын аңлата) -һыҙ/-һеҙ; безногий аяҡһыҙ; 
безработный эшһеҙ; бесшумный тауышһыҙ; без
лошадный атһыҙ; бездомный өйһөҙ, йортһоҙ; 
безъязыкий телһеҙ; безысходный ҡотолғоһоҙ
2. ( “-ме”, “-ье”, “-ица”, “-ость” ялғауҙары ме
нән яһалган иҫемдәрҙә берәй нәмәнең булмауын 
йәки кәм булыуын белдерә) -һыҙлыҡ/-һеҙлек; 
безумие башһыҙлыҡ, аҡылһыҙлыҡ; безводье

һыуһыҙлыҡ; безветрие елһеҙлек; бездорожье 
юлһыҙлыҡ; бессердечие шәфҡәтһеҙлек; безвку
сица зауыҡһыҙлыҡ; безыдейность идеяһыҙлыҡ; 
безызвестность билдәһеҙлек

БЕЗАВАРИЙНЫЙ, -ая, -ое аварияһыҙ, бәлә- 
ҡазаһыҙ; безаварийное движение аварияһыҙ хә
рәкәт; безаварййная работа аварияһыҙ эш

БЕЗАЛАБЕРНОСТЬ ж тәртипһеҙлек, рәтһеҙ- 
лек, йыйнаҡһыҙлыҡ

БЕЗАЛАБЕРНЫ Й, -ая, -ое тәртипһеҙ, 
рәтһеҙ, йүнһеҙ, арамъя, шалҡы; безалаберный 
человек шалҡы кеше; безалаберная работа
тәртипһеҙ эш

БЕЗАЛАБЕРЩИНА ж; разг. тәртипһеҙлек, 
бола, буталсыҡлыҡ; безалаберщина в дбме өй
ҙәге тәртипһеҙлек

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ, -ая, -ое алкоголһеҙ, 
иҫертмәй торған; безалкогольные напйтки алко
голһеҙ эсемлектәр

БЕЗАПЕЛЛЯЦИОННЫЙ, ая, ое 1. юр.
апелляцияһыҙ, апелляцияға бирелмәй торған; 
безапелляционный приговор апелляцияға би 
релмәй торған хөкөм 2. ҡаты, ҡырҡа, ҡәтғи; без
апелляционное решение ҡәтғи ҡарар

БЕЗБЁДНЫЙ, -ая, -ое мул, етеш, мохтаж
лыҡһыҙ; безбедная жизнь мул тормош

БЕЗБИЛЁТНИК м и БЕЗБИЛЁТНИЦА ж 
разг. билетһыҙ пассажир (тамашасы)

БЕЗБИЛЁТНЫЙ, -ая, -ое билетһыҙ, билеты 
булмаған; безбилетный пассажир билетһыҙ пас
сажир

БЕЗБОЖИЕ с аллаһыҙлыҡ, динһеҙлек, дәһ
рилек, аллаға ышанмау

БЕЗБОЖНИК м и БЕЗБОЖНИЦА ж 1. ал
лаһыҙ, динһеҙ, дәһри (кеше) 2. уст., бран. оят
һыҙ, выжданһыҙ, намыҫһыҙ (әҙәм)

БЕЗБОЖНЫЙ, -ая, -ое 1. уст. алланы (дин
де) танымаған, аллаға (дингә) ышанмаған 
2. разг. оятһыҙ, выжданһыҙ, намыҫһыҙ; без
божная клевета оятһыҙ ғәйбәт

БЕЗБОЛЕЗНЕННЫЙ, -ая, -ое ауыртыуһыҙ, 
ауырттырыуһыҙ; безболезненная операция 
ауырттырыуһыҙ үткәрелгән операция

БЕЗБОРОДЫ Й, -ая, -ое һаҡалһыҙ, күҫә; 
безбородый мужчйна һаҡалһыҙ ир, күҫә ир 

БЕЗБОЙЗНЕННОСТЬ ж ҡыйыулыҡ, ҡур- 
ҡыуһыҙлыҡ, ҡурҡмағанлыҡ; безбоязненность 
мыслей фекерҙәр ҡыйыулығы

БЕЗБОЙЗНЕННЫЙ, -ая, -ое ҡыйыу, ҡур
ҡыуһыҙ, ҡурҡыу белмәгән; безбоязненный че
ловек ҡурҡыу белмәгән кеше

БЕЗБРАЧИЕ с буйҙаҡлыҡ, өйләнмәү, өйлән
мәй (яңғыҙ) йәшәү (ирҙәргә ҡарата)', кейәүгә 
сыҡмау, кейәүгә сыҡмай йәшәү (ҡатын-ҡыҙҙар- 
га ҡарата)

БЕЗБРАЧНЫЙ, -ая, -ое өйләнмәгән, кейәүгә 
сыҡмаган, никахһыҙ



БЕЗГОЛОСЫЙ

б е з б р е ж н о с т ь  ж икһеҙ-сикһеҙлек, осһоҙ- 
ҡырыйһыҙлыҡ; безбрежность океана океандың 
икһеҙ-сикһеҙлеге

БЕЗБРЕЖ Н Ы Й, -ая, -ое икһеҙ-сикһеҙ, 
осһоҙ-ҡырыйһыҙ, бик ҙур, бик киң; безбрежное 
море икһеҙ-сикһеҙ диңгеҙ; безбрежная степь 
осһоҙ-ҡырыйһыҙ ялан

БЕЗБРбВЫ Й , -ая, -ое ҡашһыҙ, һирәк ҡаш
лы; безбровый ребёнок һирәк ҡашлы бала 

БЕЗВЁРИЕ с аллаға ышанмау, аллаға ышан- 
маусылыҡ

БЕЗВЁРХИЙ, -ая, -ое түбәһе булмаған, ос
һоҙ; безверхая берёза осһоҙ (осо ҡырҡылған) 
ҡайын

БЕЗВЕСТНОСТЬ ж 1. (неизвестность) бил
дәһеҙлек, танылмағанлыҡ; жить в безвестности 
билдәһеҙлектә йәшәү 2. (отсутствие вестей, 
сведений о ком-чём-л.) хәбәрһеҙлек, хәбәр- 
хәтерһеҙ булыу

БЕЗВЕСТНЫЙ, -ая, -ое 1. билдәһеҙ, таныш 
булмаған; безвестный солдат билдәһеҙ һалдат 
2. танылмаған, таныҡһыҙ, данлыҡһыҙ; без
вестный человек билдәһеҙ кеше

БЕЗВЕТРЕННЫЙ, -ая, -ое елһеҙ, тымыҡ; 
безветренный день елһеҙ көн

БЕЗВЁТРИЕ с елһеҙлек, тынлыҡ, һиллек 
БЕЗВИННОСТЬ ж ғәйепһеҙлеҡ, гөнаһ- 

һыҙлыҡ
БЕЗВИННЫЙ, -ая, -ое ғәйепһеҙ, гөнаһһыҙ; 

безвйнный человек ғәйепһеҙ кеше
БЕЗВКУСИЕ с зауыҡһыҙлыҡ, тәм (йәм) бел

мәү, матурлыҡты (күркәмлекте, нәфислекте) тоя 
белмәү, килешһеҙлек

БЕЗВКУСИЦА ж; разг. см. безвкусие 
БЕЗВКУСНЫЙ, ая, ое 1. (о пище) тәмһеҙ, 

сөсө; безвкусная еда тәмһеҙ аш 2. (лишённый 
изящества) йәмһеҙ, килешһеҙ, шыҡһыҙ, ятыш
һыҙ; безвкусный костюм килешһеҙ (тегелгән) 
костюм 3. (о человеке, не обладающем хорошим 
вкусом) зауыҡһыҙ, матурлыҡты (күркәмлекте, 
нәфислекте) тоя белмәгән; безвкусный человек 
зауыҡһыҙ кеше

БЕЗВЛАСТИЕ с власһыҙлыҡ, власть (баш
лыҡ) булмау; царйт безвластие власһыҙлыҡ хө
көм һөрә

БЕЗВЛАСТНЫЙ, -ая, -ое власһыҙ, йомшаҡ; 
безвластный человек йомшаҡ кеше

БЕЗВбДНЫ Й , -ая, -ое 1. һыуһыҙ, һыуға 
(дымға) ярлы; безводная пустыня һыуһыҙ сүл 
2. хим. һыуһыҙ, һыуы булмаған, һыу ҡушыл
маған; безводная кислота һыу ҡушылмаған 
кислота

БЕЗВбДЬЕ с һыуһыҙлыҡ, һыу булмау, һыу 
аҙлыҡ; страдать от безводья һыуһыҙлыҡтан 
йонсоу

БЕЗВОЗВРАТНЫЙ, -ая, -ое 1. (утраченный 
навсегда) мәңгегә юғалған, кире ҡайтмай торған; 
безвозвратное прошлое кире ҡайтмай торған

ваҡыт 2. (не подлежащий возврату) кире ҡай
тарылмай торған, ҡайтарыуһыҙ; безвозвратная 
ссуда кире ҡайтарылмай торған ссуда

БЕЗВОЗДУШ НЫЙ, ая, ое һауаһыҙ; без 
воздушное пространство һауаһыҙ бушлыҡ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЙ, -ая, -ое түләүһеҙ, буш
лай; безвозмездная усл5та түләүһеҙ ярҙам 

Б Е ЗВ бЛ И Е  с ихтыярһыҙлыҡ, ебегәнлек, 
йомшаҡлыҡ

БЕЗВОЛбСЫ Й, -ая, -ое сәсһеҙ, сәс үҫмәгән; 
безволосый человек сәсһеҙ кеше

БЕЗВбЛЬНЫ Й, -ая, -ое ихтыярһыҙ, ебегән, 
йомшаҡ; безвольный человек ихтыярһыҙ кеше; 
безвольный характер йомшаҡ холоҡ

БЕЗВРЕДНОСТЬ ж зарарһыҙлыҡ, зыянһыҙ- 
лыҡ, зарарһыҙ (зыянһыҙ) булыу; безвредность 
производства производствоның зарарһыҙлығы 

БЕЗВРЕДНЫЙ, -ая, -ое зарарһыҙ, зыянһыҙ; 
безвредное средство зыянһыҙ сара

БЕЗВРЕМЕННОСТЬ ж ваҡытһыҙлыҡ, 
ваҡытынан элек (алда) булыу

БЕЗВРЕМЕННЫЙ, -ая, -ое ваҡытһыҙ, ваҡы
тынан элек (алда); безвременная кончина 
ваҡытһыҙ үлем

БЕЗВРЁМЕНЬЕ с (тяжёлое время) ауыр 
ваҡыт, ауыр заман; торғонлоҡ

БЕЗВЫЕЗДНЫЙ, -ая, -ое (о пребывании 
где-л.) бер ергә лә (бер ҡайҙа ла) китмәйенсә 
(сыҡмайынса); безвыездное житьё бер ергә лә 
китмәйенсә йәшәү

БЕЗВЫЛАЗНЫЙ, -ая, -ое разг. (о пребыва
нии где-л.) бер ергә лә (бер ҡайҙа ла) китмәйенсә 
(сыҡмайынса)

БЕЗВЫХОДНОСТЬ ж ҡотолғоһоҙлоҡ, сара
һыҙлыҡ, ҡотолғоһоҙ булыу

БЕЗВЫХОДНЫЙ, -ая, -ое 1. (без отлучек 
куда-л.) бер ҡайҙа ла (бер ергә лә) сыҡмайынса 
(бармайынса); безвыходное сиденье дома бер 
ҡайҙа ла сыҡмайынса өйҙә ултырыу 2. (безыс
ходный — о положении, состоянии) ҡотол
ғоһоҙ, сараһыҙ; безвыходное положение ҡотол
ғоһоҙ хәл

БЕЗГЛАЗЫЙ, -ая, -ое күҙһеҙ, күҙ(ҙәр)е һу
ҡырайған

БЕЗГЛАСНЫЙ, -ая, -ое 1. у cm. (лишённый 
речи) телһеҙ 2. (не выражающий своего мнения) 
ҡыйыуһыҙ, йыуаш, һүҙһеҙ, тауыш-тынһыҙ; без
гласный человек тауыш-тынһыҙ (йыуаш) кеше 

БЕЗГОЛбВЫ Й, ая, ое 1. (лишённый голо
вы) башһыҙ, башы киҫелгән; безголовая туша 
башһыҙ түшкә 2. перен., разг. (глупый) аңра, 
аңыш, миңрәү, башһыҙ; безголовый человек аң
ра кеше 3. перен., разг. (забывчивый) тиҙ оно- 
тоусан, һыу мейе, башһыҙ, хәтерһеҙ

БЕЗГОЛбСИЦА ж; разг. тауыш бөтөү, та
уыштан яҙыу (ҡалыу)

БЕЗГОЛбСЫ Й, -ая, -ое 1. тауышы бул
маған, тауышһыҙ; безголосый человек
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БЕЗГРАМОТНОСТЬ
тауышһыҙ кеше 2. (с плохим, слабым голосом) 
тауышһыҙ, насар тауышлы; безголосый певец 
насар тауышлы йырсы

БЕЗГРАМОТНОСТЬ ж 1. (неграмотность) 
уҡый-яҙа белмәү, наҙанлыҡ, грамотаһыҙлыҡ; 
борьба с безграмотностью грамотаһыҙлыҡ 
менән көрәш 2. перен. (невежественность в ка- 
кой-л. области) наҙанлыҡ, наҙан булыу; бе- 
лемһеҙлек; технйческая безграмотность техника 
буйынса (яғынан) наҙан булыу

БЕЗГРАМОТНЫЙ, -ая, -ое 1. (неграмот
ный) уҡый-яҙа белмәгән, белемһеҙ, грамотаһыҙ, 
наҙан, ноҡот; безграмотный человек грамотаһыҙ 
кеше 2. (содержащий много ошибок) хаталы; 
безграмотный диктант хаталы диктант 3. перен. 
(невежественный в какой-л. области) мәғлү
мәтһеҙ, наҙан; технйчески безграмотный чело
век техник яҡтан наҙан кеше

БЕЗГРАНИЧНОСТЬ ж икһеҙ-сикһеҙлек, ос- 
һоҙ-ҡырыйһыҙлыҡ, иге-сиге булмау, сикһеҙлек; 
безгранйчность пустыни сүлдең икһеҙ-сикһеҙлеге 

БЕЗГРАНИЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (бесконечный) 
икһеҙ-сикһеҙ, осһоҙ-ҡырыйһыҙ, сикһеҙ-ҡырый
һыҙ, иге-сиге булмаған, сикһеҙ; безгранйчная 
степь икһеҙ сикһеҙ дала; безграничные про
сторы осһоҙ-ҡырыйһыҙ киңлектәр 2. перен. сик
һеҙ, сиктән тыш ҙур; безгранйчная радость сик
һеҙ ҙур шатлыҡ; безгранйчная скорбь сиктән 
тыш ҙур ҡайғы

БЕЗГРЕШНОСТЬ ж гөнаһһыҙлыҡ, ғәйеп- 
һеҙлек

БЕЗГРЕШНЫЙ, -ая, -ое 1. гөнаһһыҙ, ғәйеп
һеҙ, гонаһы булмаған; безгрешный человек гө
наһһыҙ кеше 2. (невинный, чистый) таҙа, саф, 
ғәйепкә алырлыҡ булмаған

БЕЗДАРНОСТЬ ж 1. (отсутствие талан
та, одарённости) йүне юҡлыҡ, һәләтһеҙ эшлә
неш; бездарность произведения әҫәрҙең 
һәләтһеҙ эшләнеше 2. (о бездарном человеке) та- 
лантһыҙлыҡ, һәләтһеҙлеҡ, булдыҡһыҙлыҡ

БЕЗДАРНЫЙ, ая, ое 1. (лишённый талан
та, одарённости) булдыҡһыҙ, һәләтһеҙ, эшлек
һеҙ, талантһыҙ; бездарный поэт талантһыҙ ша
ғир; бездарный человек талантһыҙ кеше 2. (вы
полненный неталантливо) насар (һәләтһеҙ) эш
ләнгән, сейле-бешле; бездарный стих сейле-беш
ле шиғыр; бездарная картйна һәләтһеҙ эшләнгән 
картина

БЁЗДАРЬ и уст. б е з д Ар ь  ж\ разг. та
лантһыҙ, һәләтһеҙ, булдыҡһыҙ

БЕЗДЕЙСТВЕННЫЙ, -ая, -ое 1. (не прояв
ляющий деятельности, пассивный) эшлекһеҙ, 
һүлпән, вайымһыҙ, ғәмһеҙ, бошмаҫ; бездейст
венный человек вайымһыҙ кеше 2. (не заполнен
ный деятельностью, не связанный с каким-л. 
занятием) тик торған, тик ултырған, эшһеҙ, 
хәрәкәтһеҙ, ҡул ҡаушырып; бездейственное си
дение ҡул ҡаушырып ултырыу

БЕЗДЕЙСТВИЕ с тик (буш) тороу, 
ғәмһеҙлек

БЕЗДЕЙСТВОВАТЬ несов. 1. (о человеке) 
тик (буш, хәрәкәтһеҙ) тороу, бер нәмә лә эшлә
мәү 2. (о машинах, предприятиях и т.д.) эшлә
мәү, туҡтап тороу; трактор бездействует трак
тор эшләмәй

БЕЗДЁЛИЦА ж; разг. ваҡ-төйәк, юҡ-бар 
нәмә

БЕЗДЕЛУШКА ж ваҡ-төйәк биҙәнеү әйбер- 
ҙәре (нәмәләре); женские безделушки ҡатын- 
ҡыҙҙың биҙәнеү әйберҙәре

БЕЗДЁЛЬЕ с эшһеҙлек, тик йөрөү; томйться 
от безделья эшһеҙлектән интегеү

БЕЗДЕЛЬНИК М и БЕЗДЁЛЬНИЦА ж\ 
разг. 1. ялҡау, эшлекһеҙ кеше 2. бран. (о 
пустом и бессовестном человеке) йүнһеҙ кеше 

БЕЗДЕЛЬНИЧАТЬ несов. эшһеҙ йөрөү, тик 
йөрөү, эт һуғарыу

БЕЗДЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. разг. эшһеҙ; без
дельные дин эшһеҙ көндәр 2. уст. юҡ-бар, ваҡ- 
төйәк, бик бәләкәй, әһәмиәтһеҙ; бездельный во
прос юҡ-бар мәсьәлә (һорау)

БЕЗДЕНЕЖНЫЙ, -ая, -ое 1. фин. (произво
димый без денег, на основе обмена взаимных 
расчётов) аҡсаһыҙ, аҡса түләмәйенсә башҡары
ла торған, ҡул аҡсаһыҙ; безденежный расчёт 
ҡул аҡсаһыҙ иҫәп 2. разг. (нуждающийся в 
деньгах) аҡсаһыҙ, аҡсаға мохтаж; безденежный 
человек аҡсаһыҙ кеше

БЕЗДЁНЕЖЬЕ с аҡсаһыҙлыҡ, аҡсаға ҡыт
лыҡ, аҡсаға мохтажлыҡ, аҡса юҡлыҡ

БЕЗДЕТНОСТЬ ж балаһыҙлыҡ, балаһы 
юҡлыҡ, балаһыҙ булыу

БЕЗДЕТНЫЙ, -ая, -ое балаһыҙ, балаһы бул
маған, балаһы юҡ; бездетная семья балаһыҙ 
ғаилә

БЕЗДЕФИЦИТНОСТЬ ж дефицитһыҙлыҡ, 
етеш булыу

БЕЗДЕФИЦИТНЫЙ, -ая, -ое дефицитһыҙ, 
бездефицйтный бюджет дефицитһыҙ бюджет 

БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ж эшлекһеҙлек, эштә 
һүлпәнлек, эшкә һалҡын ҡараш

БЕЗДЕЯТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое эшлекһеҙ, эшкә 
һүлпән; бездеятельный человек эшлекһеҙ кеше 

БЁЗДНА ж 1. төпһөҙ, упҡын, тәрән; морская 
бездна диңгеҙ упҡыны 2. разг. (множество) бик 
күп, сикһеҙ күп, икһеҙ-сикһеҙ, иҫәпһеҙ-хисап
һыҙ; бездна народу бик күп халыҡ

БЕЗДбЖ ДЬЕ с ҡоролоҡ, ямғыр юҡлыҡ, ям- 
ғырһыҙлыҡ

БЕЗДОКАЗАТЕЛЬНОСТЬ ж дәлилһеҙлек, 
нигеҙһеҙ булыу, иҫбат ителмәү; бездоказатель
ность обвинения ғәйепләүҙең нигеҙһеҙ булыуы 

БЕЗДОКАЗАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое дәлилһеҙ, 
нигеҙһеҙ, иҫбат ителмәгән; бездоказательная 
мысль нигеҙһеҙ фекер
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БЕЗДбЛЬЕ с; прост, михнәт, бәхетһеҙлек, 
ҡайғы-хәсрәт

БЕЗДбЛЬНЫ Й, -ая, -ое прост, михнәтле, 
бәхетһеҙ, ҡайғы-хәсрәтле; бездольная жизнь бә
хетһеҙ тормош

БЕЗДбМ НЫ Й, -ая, -ое 1. йорт-ере булмаған, 
йортһоҙ, төйәкһеҙ, эйәһеҙ; бездомная собака 
эйәһеҙ эт 2. у cm. ғаиләһе булмаған, ғаиләһеҙ, 
яңғыҙ; бездомный человек ғаиләһеҙ кеше

БЕЗДбНН Ы Й , ая, ое 1. (не имеющий дна) 
төбө булмаған, төпһөҙ; бездонное ведро төпһөҙ 
биҙрә 2. перен. (чрезвычайно глубокий) бик тә
рәй, төпһөҙ; бездонный омут төпһөҙ соңғол 
(ятыу); бездонная пропасть бик тәрәй упҡын
3. перен. (очень глубокий и вместительный) 
төпһөҙ; бездонный карман төпһөҙ кеҫә; без
донный мешок төпһөҙ тоҡ ♦ бездонная бочка 
шутл.: 1) (о человеке, который может много 
выпить, не хмелея) араҡы мискәһе; 2) (о чём- 
л., требующем неоднократных и неокупаю
щихся затрат) төпһөҙ мискә

БЕЗДОРбЖ Н Ы Й, -ая, -ое юлһыҙ; бездо
рожное время юлһыҙ саҡ

БЕЗДОРбЖ ЬЕ с 1. (отсутствие дорог, а 
также плохое состояние дороги) юлһыҙлыҡ, 
юлдың насарлығы 2. (распутица) юл өҙөлөү, 
өҙәрем; осеннее бездорожье көҙгө өҙәрем

БЕЗДОХбДНЫ Й, -ая, -ое килемһеҙ, төшөм
һөҙ; бездоходное хозяйство килемһеҙ хужа
лыҡ

БЕЗДУМНЫЙ, -ая, -ое уйлап-нитеп тор
маған, уйһыҙ, ғәмһеҙ, вайымһыҙ; бездумное от
ношение ғәмһеҙ мөнәсәбәт

БЕЗДУМЬЕ с ғәмһеҙлек, вайымһыҙлыҡ 
БЕЗДУШИЕ с ҡаты күңеллелек, рәхимһеҙ

лек, шәфҡәтһеҙлек, миһырбанһыҙлыҡ; проявйть 
бездушие шәфҡәтһеҙлек күрһәтеү

БЕЗДУШНОСТЬ ж ҡаты күңеллелек, рәхим
һеҙлек, шәфҡәтһеҙлек, миһырбанһыҙлыҡ

БЕЗДУШНЫЙ, ая, ое 1. (лишённый чут
кости, бессердечный) ҡаты күңелле, миһыр
банһыҙ (кеше) 2 . (не выражающий живого 
чувства, холодный) һалҡын, дәртһеҙ; без
душная игра актёров актерҙарҙың дәртһеҙ уй- 
науы 3. уст. йәнһеҙ, үле; бездушное тёло үле 
кәүҙә

БЕЗДЫМНЫЙ, -ая, -ое төтөнһөҙ, төтөн сы
ғармай торған; бездымный порох төтөнһөҙ дары 

БЕЗДЫХАННЫЙ, -ая, -ое йәнһеҙ, үле; без
дыханный конь үле ат

БЕЗЁ с нескл. безе (кцпертелгән йомортҡа 
агы менән шәкәрҙән бешерелгән тәм-том) 

БЕЗЖАЛОСТНО нареч. аяуһыҙ (рәүештә), 
йәлләмәй, ҡыҙғанмай; безжалостно бить йәллә
мәй һуғыу (туҡмау)

БЕЗЖАЛОСТНОСТЬ ж аяуһыҙлыҡ, рәхим
һеҙлек, шәфҡәтһеҙлек, миһырбанһыҙлыҡ, ҡан-

Һыҙлыҡ; проявйть безжалостность рәхимһеҙлек 
күрһәтеү

БЕЗЖАЛОСТНЫЙ, -ая, -ое аяуһыҙ, рәхим
һеҙ, шәфҡәтһеҙ, миһырбанһыҙ, ҡанһыҙ, ҡаты; 
безжалостный человек рәхимһеҙ кеше

БЕЗЖИЗНЕННОСТЬ ж йәнһеҙлек, йәнһеҙ 
(үле) булыу; безжйзненность взгляда ҡараштың 
йәнһеҙ булыуы

БЕЗЖИЗНЕННЫЙ, -ая, -ое 1. (мёртвый) 
йәнһеҙ, үле, үлгән; безжйзненное тёло үле кәүҙә
2. (пустынный, без признаков жизни) йән эйәһе 
булмаған, йәнһеҙ, буш; безжйзненная степь йән 
эйәһе булмаған дала 3. (невыразительный) 
һүнгән, дәртһеҙ; безжйзненный взгляд һүнгән 
ҡараш

БЕЗЗАБОТНОСТЬ ж 1. (беспечность) ғәм
һеҙлек, вайымһыҙлыҡ 2. (отсутствие забот) 
мәшәҡәтһеҙлек, мәшәҡәт булмау, хәстәрһеҙлек 

БЕЗЗАБОТНЫЙ, -ая, -ое 1. (беспечный) 
ғәмһеҙ, вайымһыҙ, хәстәрһеҙ, ҡайғыһыҙ; безза
ботный человек ғәмһеҙ кеше 2. (свободный от 
забот) мәшәҡәтһеҙ, борсоуһыҙ, ҡайғыһыҙ; без
заботная жизнь мәшәҡәтһеҙ тормош

БЕЗЗАВЕТНОСТЬ ж фиҙаҡәрлек, үҙен-үҙе 
аямау

БЕЗЗАВЕТНЫЙ, -ая, -ое йәнен ҡыҙған
маған, үҙ-үҙен аямай торған, фиҙаҡәр; безза
ветная храбрость фиҙаҡәр батырлыҡ

БЕЗЗАКОНИЕ с 1. (отсутствие законно
сти) законһыҙлыҡ; борьба с беззаконием  
законһыҙлыҡ менән көрәш 2. (незаконный по
ступок) законға ҡаршы эш итеү, законға ҡаршы 
эш, законһыҙ эш; совершать беззакония законға 
ҡаршы эш ҡылыу

БЕЗЗАКОННИЧАТЬ несов.', разг. законһыҙ 
эш итеү (ҡылыу)

БЕЗЗАКОННОСТЬ ж законһыҙлыҡ, закон
һыҙ эш; беззаконность действия эштең 
законһыҙлығы

БЕЗЗАКОННЫЙ, -ая, -ое законһыҙ, законға 
ҡаршы, законға һыймаған; беззаконный по
ступок законға ҡаршы эш

БЕЗЗАСТЕНЧИВОСТЬ ж әрһеҙлек, оятһыҙ
лыҡ, битһеҙлек

БЕЗЗАСТЕНЧИВЫ Й, ая, ое әрһеҙ, 
оятһыҙ, битһеҙ; беззастенчивый лгун оятһыҙ 
алдаҡсы

БЕЗЗАЩИТНОСТЬ ж үҙен-үҙе яҡлай алмау, 
ярҙамһыҙ (яҡлаусыһыҙ) булыу

БЕЗЗАЩИТНЫЙ, -ая, -ое үҙен-үҙе яҡлай ал
маған, таянысы (терәге) булмаған, яҡлаусыһыҙ; 
беззащитный человек ярҙамһыҙ (яҡлаусыһыҙ) 
кеше

БЕЗЗВЁЗДНЫ Й, -ая, -ое йондоҙһоҙ; без
звёздное нёбо йондоҙһоҙ күк

БЕЗЗВУЧНОСТЬ ж тауыш-тынһыҙ булыу, 
тауышһыҙлыҡ, өнһөҙлөк 
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БЕЗЗВУЧНЫЙ
б е з з в у ч н ы й , -ая, -ое тауыш-тынһыҙ, та

уышһыҙ, тынһыҙ, өнһөҙ; беззвучный плач та
уышһыҙ илау

БЕЗЗЕМЁЛЬЕ с ерһеҙлек, ергә мохтажлыҡ, 
ер аҙлыҡ

БЕЗЗЕМЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое ерһеҙ, ергә мох
таж; безземельные крестьяне ерһеҙ крәҫтиәндәр 

БЕЗЗЛОБИЕ с йомшаҡ күңеллелек, асыулы 
булмау

БЕЗЗЛОБНЫЙ, -ая, -ое йомшаҡ күңелле, 
асыуһыҙ, асыу йөрөтмәгән (тотмаған); беззлоб
ный смех асыуһыҙ көлөү

БЕЗЗУБЫЙ, -ая, -ое 1. тешһеҙ, аҙ тешле; 
беззубая старуха тешһеҙ ҡарсыҡ 2. п ер ен . (л и 
ш ён н ы й  ост р от ы , с л а б ы й ) йомшаҡ, көсһөҙ; 
беззубая критика йомшаҡ тәнҡит

БЕЗЛЁСНЫЙ, -ая, -ое урманһыҙ, урманға 
ярлы; безлесная степь урманһыҙ дала

БЕЗЛЁСЬЕ с урманға ярлылыҡ, урманһыҙ 
ерҙәр

БЕЗЛИКИИ, -ая, -ое үҙенсәлекһеҙ, төҫһөҙ, 
бер төрлө; безликие дома бер төрлө 
үҙенсәлекһеҙ йорттар; безлйкое произведение 
төҫһөҙ әҫәр

БЕЗЛЙСТВЕННЫЙ, -ая, -ое япраҡһыҙ, яп
рағы ҡойолған, шәрә; безлйственный лес яп
раҡһыҙ урман

БЕЗЛЙСТНЫЙ и БЕЗЛЙСТЫЙ, ая, ое
япраҡһыҙ, япрағы ҡойолған, яланғас, шәрә; без 
лйстное дерево япрағы ҡойолған ағас

БЕЗЛЙЧИЕ с  үҙенсәлекһеҙ булыу, шәхси 
һыҙаттар юҡлығы

БЕЗЛЙЧНЫЙ, -ая, -ое 1. бер кемгә лә 
ҡағылмаған, үҙенсәлеге булмаған, шәхсиәтһеҙ; 
безлйчная критика бер кемгә лә ҡағылмаған 
тәнҡит 2. грам . эйәһеҙ; безличное предложение 
эйәһеҙ һөйләм

БЕЗЛОШАДНЫЙ, ая, ое атһыҙ; безло 
шадное хозяйство атһыҙ хужалыҡ

БЕЗЛУНИЕ с айҙың (ай яҡтыһының) бул
мауы

БЕЗЛУННЫЙ, -ая, -ое айһыҙ; безлунная 
ночь айһыҙ төн

БЕЗЛібДНОСТЬ ж  кешеләр юҡлыҡ, кеше 
булмау

БЕЗЛібДЬЕ с кеше юҡлыҡ, кешеләр бул
мау

БЕЗЛібДНЫ Й, -ая, -ое 1. кешеһеҙ, халыҡ аҙ 
йәшәй торған, кеше йәшәмәгән (тормаған); без
людный остров кеше йәшәмәгән утрау 2. (п у с
т ы н н ы й ) аулаҡ, кешеһеҙ, кеше йөрөмәй торған; 
безлюдная улица аулаҡ урам 

БЕЗМЁН м бизмән
БЕЗМЕРНО н ар еч . самаһыҙ, саманан тыш, 

үтә (бик) ныҡ; безмерно устал бик ныҡ арыны; 
безмерно счастлив бик ныҡ бәхетле

БЕЗМЕРНОСТЬ ж  самаһыҙ (сикһеҙ) булыу, 
самаһыҙлыҡ, сикһеҙлек

БЕЗМЕРНЫЙ, -ая, -ое сикһеҙ, самаһыҙ, са
манан тыш ҙур (көслө), сиктән тыш ҙур (көслө); 
безмерная радость сикһеҙ ҙур шатлыҡ; без
мерный гнев сиктән тыш көслө асыу

БЕЗМОЗГ ЛОСТЬ ж ; р а з г .  мейеһеҙлек, аңра
лыҡ, миңрәүлек, маҡаулыҡ

БЕЗМОЗГ ЛЫЙ, -ая, -ое р а з г .  мейеһеҙ, аңра, 
миңрәү, маҡау; безмозглый человек аңра кеше 

БЕЗМОЛВИЕ с 1. (м о л ч а н и е)  өндәшмәү 
2. (т и ш и н а) тынлыҡ, һиллек, тауыш-тын бул
мау; нарушить безмолвие тынлыҡты боҙоу 

БЕЗМОЛВНЫЙ, ая, ое 1. (м о л ч а л и вы й )  
өндәшмәҫ, һөйләшмәҫ, һүҙһеҙ, өнһөҙ, өнһөҙ- 
тынһыҙ; безмолвный человек өнһөҙ-тынһыҙ ке
ше 2. (н е  со п р о во ж д а ем ы й  сл о ва м и )  тауыш- 
тынһыҙ, һүҙһеҙ-ниһеҙ, өнһөҙ; безмолвный воп
рос өнһөҙ һорау; безмолвный поклон һүҙһеҙ- 
ниһеҙ баш эйеү 3. (сп ок ой н ы й , т и х и й ) тын, 
һил, тып-тын; безмолвная степь тып-тын дала; 
безмолвный лес тып-тын урман

БЕЗМбЛВСТВОВАТЬ н ес о ә . 1. (м ол ч ат ь )  
өндәшмәү, бер һүҙ ҙә әйтмәү, һүҙ ҡатмау, 
һүҙһеҙ (телһеҙ) ҡалыу; бабушка безмолвство
вала әбей бер һүҙ ҙә өндәшмәне 2. (бы т ъ  т и 
хи м ) тауыш-тынһыҙ булыу, шып-шым (тып- 
тын) булыу; природа безмолвствовала тәбиғәт 
тып-тын ине

БЕЗМ ОТбРНЫ Й, -ая, -ое моторһыҙ; безмо
торная лодка моторһыҙ кәмә

БЕЗМУЖНЯЯ, -ее п рост , ирһеҙ ҡалған, тол; 
безмужняя женщина ирһеҙ ҡалған ҡатын

БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ ж тыныслыҡ, тыныс 
хәл, борсолмау

БЕЗМЯТЕЖНЫЙ, -ая, -ое борсол оуһыҙ, 
тып-тыныс, тыныс, ҡайғы-хәсрәтһеҙ; безмятеж
ный сон тыныс йоҡо; безмятежная жизнь 
ҡайғы-хәсрәтһеҙ тормош

БЕЗНАДЁЖНОСТЬ ж  өмөтһөҙлөк, ышаныс
һыҙлыҡ; безнадёжность положения хәлдең 
өмөтһөҙлөгө

БЕЗНАДЁЖНЫЙ, -ая, -ое өмөтһөҙ, ышаныс
һыҙ; безнадёжный больной өмөтһөҙ ауырыу; 
безнадёжный взгляд өмөтһөҙ ҡараш

БЕЗНАДЗОРНОСТЬ ж ҡараусыһыҙ (күҙә
теүсеһеҙ) булыу, бағыуһыҙлыҡ; безнадзорность 
детей балаларҙың ҡараусыһыҙ булыуы

БЕЗНАДЗОРНЫЙ, -ая, -ое ҡараусыһыҙ, кү
ҙәтеүсеһеҙ; безнадзорный ребёнок ҡараусыһыҙ 
бала

БЕЗНАКАЗАННОСТЬ ж язаһыҙлык, язаһыҙ 
ҡалдырылыу; безнаказанность проступка енә 
йәттең язаһыҙ ҡалдырылыуы

БЕЗНАКАЗАННЫЙ, -ая, -ое язаһыҙ, язаһыҙ 
ҡалдырылған; безнаказанное преступление яза 
һыҙ ҡалдырылған енәйәт

БЕЗНАЛИЧНЫЙ, -ая, -ое ҡул аҡсаһыҙ, 
аҡсаһыҙ; безналйчный расчёт ҡул аҡсаһыҙ 
иҫәпләшеү



БЕЗОТВЕТНЫЙ
БЕЗНАЧАЛИЕ с етәксеһеҙ булыу, власһыҙ- 

лыҡ, власть юҡлыҡ
Б Е ЗН бГИ Й , -ая, -ое 1. аяҡһыҙ, аяғы 

өҙөлгән, аяҡһыҙ ҡалған; безногий человек 
аяҡһыҙ кеше 2. р а з г .  аяҡһыҙ, аяғы һынған, 
тояҡһыҙ, тояғы һынған; безногий стол тояҡһыҙ 
өҫтәл; безногий диван тояғы һынған диван

БЕЗНбСЫ Й, -ая, -ое 1. танауһыҙ, танауһыҙ 
ҡалған 2. р а з г .  һемәге (мороно) булмаған, 
һемәкһеҙ, моронһоҙ; безносый чайник моронһоҙ 
сәйгүн (сәйнүк)

БЕЗНРАВСТВЕННОСТЬ ж  әхлаҡһыҙлыҡ, 
әҙәпһеҙлек, оятһыҙлыҡ; проявлять безнравст
венность әҙәпһеҙлек күрһәтеү

БЕЗНРАВСТВЕННЫЙ, -ая, -ое әхлаҡһыҙ, 
әҙәпһеҙ; безнравственный человек әхлаҡһыҙ 
кеше; безнравственный поступок әҙәпһеҙ 
ҡылыҡ

БЕЗО п р е д л о г  с м .  без
БЕЗОБИДНОСТЬ ж  хәтер ҡалдырмаҫлыҡ 

(ҡалмаҫлыҡ) булыу, зарарһыҙ (зыянһыҙ) булыу; 
безобйдность шутки шаярыуҙың хәтер ҡалдыр
маҫлыҡ булыуы

БЕЗОБИДНЫЙ, -ая, -ое хәтер ҡалдырмаҫ
лыҡ (ҡалмаҫлыҡ), зыянһыҙ; безобидная крйти 
ка хәтер ҡалдырмаҫлыҡ тәнҡит; безобйдный че
ловек зыянһыҙ кеше

БЕЗбБЛАЧНОСТЬ ж  1. болотһоҙ, аяҙ бу
лыу, аяҙлыҡ, асыҡлыҡ; безоблачность неба 
күктең аяҙлығы 2. п е р е н .  ҡайғы-хәсрәтһеҙ 
(хәүеф-хәтәрһеҙ) булыу, тыныс; безоблачность 
жизни тормоштоң ҡайғы-хәсрәтһеҙ булыуы

БЕЗбБЛАЧНЫ Й, -ая, -ое 1. болотһоҙ, аяҙ, 
асыҡ; безоблачный день аяҙ көн; безоблачное 
нёбо болотһоҙ күк 2. п е р е н .  ҡайғы-хәсрәтһеҙ, 
хәүеф-хәтәрһеҙ, яҡты, бәхетле; безоблачная 
жизнь яҡты тормош

БЕЗОБРАЗИЕ с 1. ( у р о д с т в о )  йәмһеҙлек, 
шөкәтһеҙлек, килбәтһеҙлек 2. ( о т в р а т и т е л ь н о е  

я в л е н и е )  әшәкелек, насар ҡылыҡ, тәртипһеҙлек, 
ҡәбәхәтлек; совершить безобразие әшәкелек 
эшләү; что за безобразие! был ниндәй 
тәртипһеҙлек!

БЕЗОБРАЗИТЬ н е с о ә .  1. к о г о - ч т о  ( и с к а 

ж а т ь ,  д е л а т ь  н е к р а с и в ы м )  йәмһеҙләү, шө
кәтһеҙ (килбәтһеҙ) итеп күрһәтеү; платье безо
бразит фигуру күлдәк кәүҙәне килбәтһеҙ итеп 
күрһәтә 2. п р о с т ,  с м .  безобразничать

БЕЗОБРАЗНИК М  и БЕЗОБРАЗНИЦА ж \ 

р а з г .  тыйнаҡһыҙ, тәртипһеҙ, әшәке
БЕЗОБРАЗНИЧАТЬ н е с о в . ' ,  р а з г .  ты й

н аҡ һы ҙлан ы у, тәртипһеҙләнеү, тәртипһеҙ 
(х а я һ ы ҙ ) ҡы ланы у, тәртипһеҙлек ҡы лы у 
(эш ләү)

БЕЗОБРАЗНОСТЬ ж  тәртипһеҙлек, әшәке
лек, тыйнаҡһыҙлыҡ; безобразность поведения
ҡылыҡтың әшәкелеге

БЕЗбБРАЗН Ы Й , -ая, -ое к н и ж н .  ( н е  и м е ю 

щ и й  ч ё т к о г о  о б л и к а ,  р а с п л ы в ч а т ы й )  тарҡау; 
безобразные мысли тарҡау фекерҙәр

БЕЗОБРАЗНЫ Й, -ая, -ое 1. ( у р о д л и в ы й )  

йәмһеҙ, шөкәтһеҙ, шыҡһыҙ; безобразная внеш
ность шөкәтһеҙ ҡиәфәт 2. ( в о з м у т и т е л ь н ы й ,  

о т в р а т и т е л ь н ы й )  тәртипһеҙ, әшәке, насар; 
безобразный поступок әшәке ҡыланыш

БЕЗОГЛЙДНЫЙ, -ая, -ое у с т .  1. ( н е о б о з р и 

м ы й )  күҙ күреме етмәгән, икһеҙ-сикһеҙ, иге-сиге 
булмаған; безоглядное пространство икһеҙ 
сикһеҙ киңлек 2. ( с о в е р ш а е м ы й  б е з  о г л я д к и ,  б е з  

р а з д у м и й ,  р а с с у ж д е н и й )  дыуамал, алдын-артын 
уйламай эшләнгән; безоглядная смелость дыуа
мал ҡыйыулыҡ

БЕЗОГОВбРОЧНОСТЬ ж  бер һүҙһеҙ (ҡар 
шылыҡһыҙ) булыу

БЕЗОГОВбРОЧНЫ Й, ая, ое бер һүҙһеҙ, 
бер ниндәй ҙә шарт ҡуйылмайынса; безого
ворочное согласие бер һүҙһеҙ риза булыу; безо
говорочная капитуляция бер һүҙһеҙ капитуля 
ция яһау

БЕЗОПАСНОСТЬ ж  хәүеф-хәтәрһеҙлек, 
именлек; международная безопасность халыҡ 
ара именлек; охрана государственной безопас
ности дәүләт именлеген һаҡлау; техника безо
пасности хәүефһеҙлек техникаһы; безопасность 
уличного движения урам хәрәкәтенең хәүефһеҙ
леге

БЕЗОПАСНЫЙ, -ая, -ое 1. ҡурҡынысһыҙ, 
хәүеф-хәтәрһеҙ; безопасное место хәүеф-хә
тәрһеҙ урын 2. зарарһыҙ, зыянһыҙ; безопасный 
препарат зыянһыҙ препарат 3. у с т .  ( н а х о д я 

щ и й с я  в н е  о п а с н о с т и )  имен, тыныс
БЕЗОРУЖНЫЙ, -ая, -ое 1. ҡоралһыҙ, ҡо

ралланмаған; безоружный человек ҡоралһыҙ ке
ше 2. п е р е н .  көсһөҙ, дарманһыҙ; в этом споре он 
оказался безоружным был бәхәстә ул көсһөҙ бу
лып сыҡты

БЕЗОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ ж  нигеҙһеҙлек, 
төпһөҙлөк

БЕЗОСНОВАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое нигеҙһеҙ, 
төпһөҙ; безосновательное сетование нигеҙһеҙ 
һуҡраныу

БЕЗОСТАНбВОЧНЫ Й, ая, ое туҡтауһыҙ, 
өҙлөкһөҙ; безостановочное движение өҙлөкһөҙ 
хәрәкәт

БЕЗбСТЫ Й, ая, ое ( о  з л а к а х )  ҡылсыҡһыҙ; 
безостая пшенйца ҡылсыҡһыҙ бойҙай

БЕЗОТВЁТНОСТЬ ж  ( к р о т о с т ь ,  п о к о р 

н о с т ь )  баҫалҡылыҡ, баҫымсаҡлыҡ, үтә йыуаш- 
лыҡ; безответность характера холоҡтоң баҫал 
ҡылығы

БЕЗОТВЁТНЫЙ, -ая, -ое 1. яуапһыҙ, яу
апһыҙ ҡалдырылған; безответная любовь яуап
һыҙ мөхәббәт 2. ( к р о т к и й ,  п о к о р н ы й )  баҫалҡы, 
баҫымсаҡ, тауышһыҙ-тынһыҙ, йыуаш; безответ
ный человек йыуаш кеше



БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ
БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ ж  яуапһыҙлыҡ; 

проявить безответственность яуапһыҙлыҡ күр 
һәтеү

БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЙ, ая, -ое яуапһыҙ; 
безответственное отношение к делу эшкә яу 
апһыҙ мөнәсәбәт

БЕЗОТВЙЗНЫЙ, -ая, -ое р а з г .  ( н е о т в я з 

н ы й ) баштан (уйҙан, күңелдән) сыҡмаған, бәй
ләнсек; безотвязная мелодия баштан сыҡмаған 
көй; безотвязные мысли бәйләнсек уйҙар

БЕЗОТГОВОРОЧНЫЙ, ая, ое р а з г .  ҡар 
шылыҡһыҙ, бәхәсһеҙ, тотҡарлыҡһыҙ, бер 
һүҙһеҙ; дело требует безотговорочного испол
нения эш бер һүҙһеҙ үтәүҙе талап итә

БЕЗОТКАЗНЫЙ, -ая, -ое р а з г .  1. ( н и к о г д а  

н е  о т к а з ы в а ю щ и й с я  о т  п о р у ч е н и я ,  в ы п о л н е н и я  

п р о с ь б ы ) тыңлаулы, тыңлаусан, күндәм, ҡарыу
һыҙ; безотказный человек тыңлаусан кеше
2. ( п р о и с х о д я щ и й  б е з  п е р е б о е в ,  о с т а н о в о к )  бер 
тотҡарлыҡһыҙ, өҙлөкһөҙ, бер туҡтауһыҙ, өҙлөк
һөҙ (бер туҡтауһыҙ) эшләгән (эшләй торған); 
безотказный механйзм өҙлөкһөҙ эшләй торған 
механизм

БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое кисектерге 
һеҙ, кисектереүһеҙ, ашығыс; безотлагательные 
меры кисектергеһеҙ саралар

БЕЗОТЛУЧНЫЙ, -ая, -ое урынынан китмә
гән, урынында булған; безотлучный сторож һәр 
ваҡыт урынында торған ҡарауылсы

БЕЗОТНОСИТЕЛЬНО н а р е ч .  сағыштырғы
һыҙ, бер нәмәгә лә бәйләмәй, иҫәпкә алмаған, 
ҡарамаҫтан

БЕЗОТРАДНОСТЬ ж  ҡыуанысһыҙ (шатлыҡ
һыҙ) булыу; безотрадность существования ҡыу
анысһыҙ йәшәү

БЕЗОТРАДНЫЙ, -ая, -ое ҡыуанысһыҙ, шат
лыҡһыҙ, күңелһеҙ; безотрадная жизнь ҡыуа
нысһыҙ тормош

БЕЗОТРБІВНЫЙ, -ая, -ое өҙлөкһөҙ, туҡтау
һыҙ; безотрывное обучение өҙлөкһөҙ уҡыу 

БЕЗОТЦбВЩ ИНА ж атайһыҙлыҡ, атаһыҙ 
үҫеү

БЕЗОТЧЁТНОСТЬ ж  1. ( б е с с о з н а т е л ь 

н о с т ь ) аңһыҙлыҡ, ихтыярһыҙлыҡ; безотчётность 
чувств хистәрҙең ихтыярһыҙлығы 2. ( о т с у т с т 

в и е  к о н т р о л я )  контролһеҙлек, яуапһыҙ булыу; 
безотчётность в работе эштә яуапһыҙ булыу 

БЕЗОТЧЁТНЫЙ, -ая, -ое 1. ( б е с с о з н а т е л ь 

н ы й ,  н е в о л ь н ы й )  ихтыярһыҙ (аңһыҙлыҡ менән) 
эшләгән, сәбәпһеҙ, сәбәпһеҙ-ниһеҙ, үҙенән-үҙе 
барлыҡҡа килгән, ирекһеҙҙән, сараһыҙҙан; безот
чётный смех сәбәпһеҙ көлөү; безотчётная тревога 
сәбәпһеҙ-ниһеҙ шомланыу 2. ( б е с к о н т р о л ь н ы й )  

отчетһыҙ, күҙәткеһеҙ, контролһеҙ; безотчётное 
распределение денег аҡсаны отчетһыҙ бүлеү 

БЕЗОШИБОЧНОСТЬ ж  дөрөҫлөк, хатаһыҙ 
булыу, хатаһыҙлыҡ; безошйбочность выводов 
һығымталарҙың дөрөҫлөгө

БЕЗОШ ИБОЧНЫЙ, ая, ое дөрөҫ, ха 
таһыҙ; безошибочный расчёт дөрөҫ иҫәпләшеү 
(иҫәпләү)

БЕЗРАБбТИЦА ж  эшһеҙлек, эш юҡлыҡ, эш 
булмау

БЕЗРАБбТН Ы Й , -ая, -ое эшһеҙ, эшһеҙ 
ҡалған; безработный человек эшһеҙ кеше

БЕЗРАДОСТНОСТЬ ж  шатлыҡһыҙ (ҡыуа
нысһыҙ, күңелһеҙ, эс бошорлоҡ) булыуы; без
радостность жизни тормоштоң күңелһеҙ бу
лыуы

БЕЗРАДОСТНЫЙ, -ая, -ое бер шатлыҡһыҙ, 
ҡыуанысһыҙ, күңелһеҙ; безрадостная жизнь 
ҡыуанысһыҙ тормош

БЕЗРАЗДЕЛЬНОСТЬ ж  бөтөн көйө (тулы) 
булыу, бүленмәү, бүленә алмау; безраздель
ность имущества мөлкәттең бүленмәүе

БЕЗРАЗДЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое бүленмәй тор
ған, бүленмәҫ, тулы; безраздельное имущество 
бүленмәй торған мөлкәт; безраздельная власть 
тулы хакимлыҡ

БЕЗРАЗЛИЧИЕ с  ғәмһеҙлек, барыбер бу
лыу, иҫ китмәү, ҡыҙыҡһынмау, битарафлыҡ, 
һалҡын ҡараш, вайымһыҙлыҡ; безразлйчие ко 
всему һәр нәмәгә лә вайымһыҙлыҡ

БЕЗРАЗЛИЧНЫЙ, -ая, -ое 1. ( р а в н о д у ш 

н ы й )  вайымһыҙ, ғәмһеҙ; безразлйчный человек 
вайымһыҙ кеше 2. р а з г .  ( н е с у щ е с т в е н н ы й )  иҫе 
китмәгән, ҡыҙыҡһынмаған, барыбер булған, 
әһәмиәтһеҙ; он безразлйчен к спорту уның 
спортҡа иҫе китмәй

БЕЗРАЗМЕРНЫЙ, -ая, -ое р а з г .  билдәле 
генә үлсәме булмаған, үлсәмһеҙ; безразмерные 
чулкй үлсәмһеҙ ойоҡ; безразмерные носкй үл 
сәмһеҙ ойоҡбаш

БЕЗРАССУДОЧНОСТЬ ж  аҡылһыҙлыҡ, 
алабарманлыҡ, дыуамаллыҡ; безрассудочность 
поведения ҡылыҡтағы алабарманлыҡ

БЕЗРАССУДНЫЙ, -ая, -ое уйламай (дыуа
маллыҡ менән) эшләнгән (ҡылынған), дыуамал, 
аҡылһыҙ; безрассудный поступок уйламай ҡы
лынған эш; безрассудная храбрость дыуамал 
батырлыҡ

БЕЗРАССУДСТВО с аҡылһыҙлыҡ, дыуамал
лыҡ, алабарманлыҡ

БЕЗРАСЧЁТНЫЙ, ая, ое иҫәпһеҙ; безрас 
чётная трата денег аҡсаны иҫәпһеҙ тотоу

БЕЗРЕЗУЛЬТАТНОСТЬ ж  нәтижәһеҙлек, 
һөҙөмтәһеҙ булыу, уңышһыҙлыҡ; безрезуль
татность опыта тәжрибәнең һөҙөмтәһеҙ булыуы

БЕЗРЕЗУЛЬТАТНЫЙ, -ая, -ое нәтижәһеҙ, 
һөҙөмтәһеҙ, уңышһыҙ; безрезультатные поиски 
һөҙөмтәһеҙ эҙләнеүҙәр

БЕЗРЁЛЬСОВЫИ, -ая, -ое ( о  т р а н с п о р т е )  

рельсһыҙ, рельсһыҙ йөрөй торған; ( о  д о р о г а х )  

рельс һалынмаған
Б Е ЗР бГ И Й , -ая, -ое туҡал, мөгөҙһөҙ, 

мүкләк; безрогая корова туҡал һыйыр
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БЕЗРбДН Ы Й , -ая, -ое 1. (не имеющий род
ственников) ҡәрҙәш-ырыуһыҙ, туған-тыумаса
һыҙ; безродный человек туған-тыумасаһыҙ кеше 
2. устар. (неродовитый) заты (нәҫеле) дан
лыҡлы булмаған, затһыҙ; безродный дворянйн 
затһыҙ дворянин

БЕЗРОПОТНОСТЬ ж күндәмлек, зарлан
мау, тыңлаусанлыҡ; буйһоноусанлыҡ

БЕЗРОПОТНЫЙ, -ая, -ое күндәм, зарлан
маған, буйһоноусан, тыңлаусан; безропотный 
человек тыңлаусан кеше

БЕЗРУКАВКА ж еңһеҙ кейем; трикотажная 
безрукавка бәйләнгән еңһеҙ кофта 

БЕЗРУКАВНЫЙ, ая, ое еңһеҙ 
БЕЗРУКИЙ, -ая, -ое ҡулһыҙ, сулаҡ; безру

кий человек ҡулһыҙ кеше 2. перен., разг. (нелов
кий, неумелый в работе) ҡулабаш, белдекһеҙ, 
һәләтһеҙ; безрукий руководйтель һәләтһеҙ етәксе 

БЕЗРЫБЬЕ с балыҡ юҡлығы, балыҡ етмәү 
♦ на безрыбье и рак рыба ит булмағанда үпкә 
лә аш

БЕЗУБЫТОЧНОСТЬ ж зыянһыҙ, зыян күр
мәү, сығымдар артмау

БЕЗУБЫТОЧНЫЙ, -ая, -ое зыянлыҡһыҙ, 
зарар (зыян) килтермәгән (килтермәй торған); 
безубыточное предприятие зыянлыҡһыҙ пред 
приятие

БЕЗУДАРНЫЙ, -ая, -ое лингв, баҫымһыҙ; 
безударные гласные баҫымһыҙ һуҙынҡылар; 
безударный слог баҫымһыҙ ижек

БЕЗУДЕРЖНЫЙ и уст. БЕЗУДЕРЖНЫЙ, 
-ая, -ое тыйылғыһыҙ (тыйып алғыһыҙ), тотонаҡ- 
һыҙ, ярһыу; безудержный смех тыйылғыһыҙ кө
лөү; безудержная горячность ярһыу дыуамаллыҡ 

БЕЗУКОРИЗНЕННОСТЬ ж кәмселекһеҙ, 
тел (һүҙ) тейҙермәҫлек булыу, яҡшы (һәйбәт) 
булыу, яҡшылыҡ, һәйбәтлек; безукорйзнен 
ность характера холоҡтоң яҡшылығы; безуко- 
рйзненность работы эштең һәйбәтлеге

БЕЗУКОРИЗНЕННЫЙ, ая, ое кәмселеге 
булмаған, кәмселекһеҙ, тел (һүҙ) тейҙергеһеҙ, 
яҡшы, һәйбәт; безукоризненное поведение яҡ 
шы тәртип; безукоризненная работа тел тейҙер
геһеҙ, һәйбәт эш

БЕЗУМЕЦ м 1. у cm. (сумасшедший) тиле, 
диуана, аҡылдан яҙған, иҫәр 2. (безрассудный 
человек) дыуамал, башһыҙ кеше, аҡылһыҙ

БЕЗУМИЕ с 1. уст. (сумасшествие) диуана
лыҡ, иҫәрлек 2. (крайнее безрассудство) дыуа
маллыҡ, башһыҙлыҡ, аҡылһыҙлыҡ ♦ до 
безумия (любйть) үлеп, шашып (яратыу)

БЕЗУМНЫЙ, -ая, -ое 1. у cm. (сумасшед
ший) тиле, диуана, аҡылдан яҙған (кеше) 
2. (крайне безрассудный) уйламай эшләгән, 
дыуамал, башһыҙ, аҡылһыҙ, ахмаҡ; безумная 
отвага дыуамал батырлыҡ 3. разг. (очень силь
ный) саманан (сиктән) тыш, иҫ киткес ныҡ 
(көслө); безумная усталость саманан тыш арыу

БЕЗУМОЛЧНЫЙ, -ая, -ое өҙлөкһөҙ, туҡтау
һыҙ, тынмаҫ; безумолчный шум тынмаҫ шау-шыу 

БЕЗУМСТВО с см. безумие 
БЕЗУМСТВОВАТЬ несов. аҡылдан шашыу, 

аҡылды юғалтыу, ҡотороноу, дыуамалланыу, 
дыу килеү

БЕЗУПРЕЧНОСТЬ ж тел (һүҙ) тейҙермәҫлек 
булыу, һәйбәт (яҡшы) булыу; безупречность по
ведения тәртиптең тел тейҙермәҫлек булыуы 

БЕЗУПРЕЧНЫЙ, -ая, -ое тел (һүҙ) тейҙер
мәҫлек, бик яҡшы, һәйбәт, маҡтауға лайыҡ; бе
зупречная работа бик яҡшы эш; безупречное 
поведение тел тейҙермәҫлек тәртип

БЕЗУСЛОВНО 1. нареч. һис шикһеҙ, бер 
һүҙһеҙ; он безусловно хороший руководйтель 
ул һис шикһеҙ һәйбәт етәксе 2. в знач. вводн. сл. 
әлбиттә, һис шикһеҙ; безусловно, он пришёл 
первым әлбиттә, ул беренсе булып килде

БЕЗУСЛОВНОСТЬ ж шарттар менән сик
ләнмәгән булыу, шарт ҡуйылмаған булыу

БЕЗУСЛОВНЫЙ, -ая, -ое һис (бер) һүҙһеҙ, 
тулы, шартһыҙ; безусловное повиновение бер 
һүҙһеҙ буйһоноу; безусловное доверие тулы 
ышаныс ♦ безусловные рефлексы шартһыҙ 
рефлекстар

БЕЗУСПЕШНОСТЬ ж нәтижәһеҙлек, уңыш
һыҙлыҡ, һөҙөмтәһеҙлек; безуспешность опыта 
тәжрибәнең уңышһыҙлығы

БЕЗУСПЕШНЫЙ, -ая, -ое нәтижәһеҙ, уңыш
һыҙ, һөҙөмтәһеҙ; безуспешное путешествие 
уңышһыҙ сәйәхәт

БЕЗУСТАННЫЙ, -ая, -ое өҙлөкһөҙ, арыу-та
лыуһыҙ, бер туҡтауһыҙ; безустанная работа 
өҙлөкһөҙ эш

БЕЗУСЫЙ, -ая, -ое 1. мыйыҡһыҙ, мыйыҡ 
(ғы) сыҡмаған; безусый солдат мыйыҡһыҙ һал
дат 2. перен. бик йәш

БЕЗУТЕШНЫЙ, -ая, -ое 1. ҡара ҡайғылы, 
йыуатҡыһыҙ (кеше)', безутешная мать ҡара ҡай
ғылы әсә; быть безутешным ҡайғынан арына 
алмау 2. йыуатып булмай торған; безутешное 
горе йыуатып булмай торған ҡайғы 

БЕЗУХИЙ, -ая, -ое ҡолаҡһыҙ 
БЕЗУЧАСТИЕ с вайымһыҙлыҡ, вайымһыҙ 

(күңел һалмай) ҡарау, иҫ китмәү
БЕЗУЧАСТНЫЙ, -ая, -ое вайымһыҙ, күңел 

бирмәгән, иҫе китмәгән; безучастное отношение 
вайымһыҙ мөнәсәбәт; безучастный взгляд ва
йымһыҙ ҡараш

Б Е ЗЪ ... приставка см. без... 
БЕЗЪЙДЕРНЫЙ: безъядерная зона ядро 

ҡоралһыҙ зона (атом ҡоралы эшләц, һаҡлау 
һәм ҡулланыу тыйылган зона)

БЕЗЪЯЗЫКИЙ и БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ, ая, ое 
телһеҙ, теле юҡ

БЕЗЫДЕЙНОСТЬ ж идеяһыҙлыҡ, фекер- 
һеҙлек

БЕЗЫДЕЙНОСТЬ



БЕЗЫДЕЙНЫЙ
БЕЗЫДЕЙНЫЙ, -ая, -ое идеяһыҙ, фекерһеҙ; 

безыдейное произведение идеяһыҙ әҫәр
БЕЗЫЗВЕСТНОСТЬ ж 1. уст. (неизвест

ность) билдәһеҙлек 2. (отсутствие сведений) 
хәбәр булмау, хәбәрһеҙлек

БЕЗЫЗВЕСТНЫЙ, -ая, -ое билдәһеҙ, таныш 
булмаған

БЕЗЫМЙННЫЙ и БЕЗЫМЁННЫЙ, ая,
-ое 1. исемһеҙ, исем ҡушылмаған, исеме бил
дәһеҙ, исеме булмаған; безымянная рёчка исем
һеҙ йылға 2. (не сохранивший имени творца, 
автора) авторҙың исеме һаҡланмаған, авторһыҙ, 
аноним; безымённое произведение авторһыҙ 
(аноним) әҫәр ♦ безымянная могйла билдәһеҙ 
ҡәбер; безымянный палец сығанаҡ бармаҡ

БЕЗЫНИЦИАТИВНОСТЬ ж инициатива- 
һыҙлыҡ, инициативаһы булмау

БЕЗЫНИЦИАТИВНЫЙ, ая, ое инициати 
ваһыҙ, инициативаһы булмаған; безынициа 
тйвный работник инициативаһыҙ хеҙмәткәр 

БЕЗЫНТЕРЕСНЫЙ, -ая, -ое ҡыҙыҡ (ҡыҙы
ғы) булмаған; безынтересная работа ҡыҙығы 
булмаған эш

БЕЗЫСКУССТВЕННОСТЬ ж ябайлыҡ, тә
биғилек; безыскусственность речи телмәр ябай
лығы

БЕЗЫСКУССТВЕННЫЙ, ая, ое тәбиғи,
яһалма түгел; безыскусственная красота тәбиғи 
матурлыҡ

БЕЗЫСХбДНОСТЬ ж ҡотолғоһоҙ (төҙәлге
һеҙ) булыу, ҡотолғоһоҙлоҡ, сараһыҙлыҡ; бе
зысходность положения хәлдең ҡотолғоһоҙ бу
лыуы

БЕЗЫ СХбДНЫ Й, -ая, -ое ҡотолғоһоҙ, бөт
мәҫ, йырып сыҡҡыһыҙ; безысходная тоска ҡо
толғоһоҙ һағыш; безысходное горе бөтмәҫ 
ҡайғы

БЕИ м (титул мелких феодальных правите
лей в странах Ближнего и Среднего Востока) 
бей

б е й к а  ж; разг. әҙеп; выпустить бейку
әҙебен ебәреү (оҙайтыу); нашить бейку әҙеп 
һалыу

БЕК I м см. бей
БЕК II м ; спорт. см. защитник 3
БЕКАР м; муз. бекар (нота билдәһе) 
БЕКАС м һаралйын (һаҙ ҡошо) 
БЕКАСИННИК м; охот, дороп (ваҡ ҡош- 

ҡорт атыу өсөн)
БЕКАСЙНЫЙ, -ая, -ое һаралйын ...ы; бека 

сйное гнездо һаралйын ояһы; бекасйный выво
док бер оя һаралйын себештәре

БЕКЁША ж бекеш (бөрмә билле ирҙәр паль
тоһы)

Б ЕК бН  м бекон (ыҫлап ҡаҡланған йәки аҙ 
ғына тоҙланған сусҡа ите)

БЕКбННЫ Й, -ая, -ое бекон ...ы 
БЕЛЕК м тюлень балаһы

БЕЛЕНА ж тилебәрән ♦ белены объёлся
груб., прост, тилебәрән орлоғо ашаныңмы, 
аҡылдан шаштыңмы

БЕЛЕННбЙ, -ая, -ое тилебәрән ...ы; белен
ное сёмя тилебәрән орлоғо; беленное масло ти
лебәрән майы

БЕЛЕНЫЙ, -ая, -ое ағартылған, аҡҡа буял
ған, аҡланған; белёная стена ағартылған стена; 
белёный холст ағартылған киндер

БЕЛЕСЫЙ, ая, ое аҡһыл, һорғолт аҡ, то
ноҡ аҡ; белёсые брови аҡһыл ҡаш; белёсый ту
ман аҡһыл томан

БЕЛЁТЬ несов. 1. (виднеться — о чём-л. 
белом) ағарып күренеү, ағарып тороу (ятыу); 
вдали белеет парус алыҫта елкән ағарып 
күренә 2. (становиться белым) ағарыу, аҡ 
төҫкә инеү; лицо начало белеть бите (йөҙө) 
агара башланы

БЕЛЁТЬСЯ несов.; разг. ағарып күренеү; 
чей-то платок белелся в темноте ҡараңғыла кем
деңдер яулығы ағарып күренде

БЁЛИ мн.\ мед. аҡ килеү (ҡатын-ҡыҙҙың ен
си ауырыуы)

БЕЛИБЕРДА ж\ разг. юҡ-бар һүҙ, туҙға яҙ
маған хәбәр, сафсата, һүҙ бутҡаһы

БЕЛИЗНА ж аҡлыҡ; белизна снега ҡарҙың 
аҡлығы; белизна зубов тештәрҙең аҡлығы

БЕЛЙЛА мн. 1. аҡ буяу; свинцовые белйла 
ҡурғашлы аҡ буяу; цйнковые белйла цинкылы 
аҡ буяу 2. кершән; покрыть лицо белйлами 
биткә кершән яғыу

БЕЛИЛЬНЫИ, -ая, -ое ағарта торған, ағар
тыу өсөн ҡулланылған; белильный раствор ағар
та торған иҙмә

БЕЛИЛЬНЯ ж ағартыу урыны (цех йәки 
бцлмә)

БЕЛИТЬ несов. что 1. ағартыу, аҡлау; бе
лить избу өй аҡлау; белйть потолок түшәм ағар
тыу 2. һөртөү; белйть лицо биткә кершән һөртөү
3. аҡ төҫкә индереү, ағартыу (епте, туҡыма
ны)', белйть холсты киндер ағартыу

БЕЛИТЬСЯ несов. 1. кершән һөртөнөү 
2. страд, от белйть

БЁЛИЧИЙ, -ья, -ье 1. тейен ...ы; беличья 
шкурка тейен тиреһе; беличье гнездо тейен 
ояһы 2. (сделанный из меха белки) тейен, тейен 
тиреһенән тегелгән; беличий воротнйк тейен яға; 
беличья шуба тейен тун

БЁЛКА ж тейен ♦ как белка в колесе вер
теться (кружиться, крутиться) орсоҡ кеүек 
әйләнеү, туҡтауһыҙ эш, мәшәҡәт менән сабыу- 
лау, өтәләнеп йөрөү, көн-төн йүгереү

БЕЛКбВЫ Й, ая, ое биол., хим. 1. аҡһым 
...ы; белковое вещество аҡһым матдә 2. аҡһым
лы; белковые корма аҡһымлы аҙыҡтар

БЕЛЛАДбННА ж 1. бот. эт еләге 2. (лекар
ство) белладонна

БЕЛЛЕТРЙСТ м беллетрист (яҙыусы)
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БЕЛЫЙ
БЕЛЛЕТРИСТИКА ж беллетристика, матур 

(нәфис) әҙәбиәт (проза менән яҙылған әҙәбиәт) 
БЕЛЛЕТРИСТИЧЕСКИЙ, ая, -ое беллетри 

стик; беллетристическое произведение беллет 
ристик әҫәр

БЕЛОБИЛЕТНИК м; разг. аҡ билеты бул
ған, аҡ билетлы (хәрби хеҙмәткә яраҡһыҙ тип 
табылған кеше)

БЕЛОБбКИЙ, -ая, -ое ҡабырғаһы аҡ булған, 
аҡ ҡабырғалы; белобокая сорока аҡ ҡабырғалы 
һайыҫҡан

БЕЛОБОРбДЫ Й, -ая, -ое аҡ (сал) һаҡаллы; 
белобородый старик аҡ һаҡаллы ҡарт

БЕЛОБРЫСЫЙ, -ая, -ое разг. аҡшар; бело
брысый мальчик аҡшар малай

БЕЛОВИК м аҡлама, аҡҡа (яҙылған) күсе
релгән ҡулъяҙма

БЕЛОВбЙ, -ая, -ое аҡҡа (яҙылған) күсерел
гән; беловой экземпляр рукописи ҡулъяҙманың 
аҡҡа күсерелгән нөсхәһе

БЕЛОГВАРДЕЁЦ м аҡ гвардеец, аҡ гвар
диясы

БЕЛОГВАРДЕЙСКИЙ, -ая, -ое аҡ гвардеец
тар ...ы, аҡ гвардиясылар ...ы; белогвардейский 
отряд аҡ гвардиясылар отряды

БЕЛОГЛАЗКА ж 1. (птица) аҡҡаш турғай 
2. (рыба) сәгер балыҡ

БЕЛОГОЛбВЫЙ, -ая, -ое аҡ сәсле, аҡ баш
лы; белоголовый мальчйшка аҡ сәсле малай 

БЕЛОДЕРЁВЕЦ м ағас оҫтаһы, столяр 
БЕЛОДЕРЁВЩИК м см. белодеревец
Б Е Л О ЗбР м йондоҙ үлән 
БЕЛ бК м 1. (прозрачная часть яйца) аҡ; 

взбить белок йомортҡа ағын күпертеү 2. (непро
зрачная, белая оболочка глаза) аҡ; белкй глаз 
күҙ ағы 3. биол., хим. аҡһым

БЕЛОКАМЕННЫЙ, -ая, -ое аҡ ташлы, аҡ 
таштан һалынған; белокаменные палаты аҡ таш
тан һалынған һарайҙар

БЕЛОКРбВИЕ с; мед. аҡ ҡанлылыҡ, лей
коз, лейкемия (ҡан кцҙәнәктәрен барлыҡҡа кил- 
терецсе туҡыманы һ.б. ағзаларҙы зарарлаусы 
етди ауырыу)

БЕЛОКУРЫЙ, -ая, -ое аҡһыл һары (һар
ғылт, етен) сәсле; белокурая девочка етен сәсле 
ҡыҙыҡай

БЕЛОЛИЦЫЙ, -ая, -ое аҡ йөҙлө (битле); бе 
лолйцый мальчуган аҡ йөҙлө малай

БЕЛОЛбБЬШ , -ая, -ое ҡашҡа; белолобый 
щенок ҡашҡа көсөк; белолобый баран ҡашҡа тәкә 

БЕЛОРУССКИЙ, -ая, -ое белорус ...ы, 
Беларусь...ы; белорусский язык белорус теле; 
белорусская литература белорус әҙәбиәте

БЕЛОРУСЫ мн. белорустар, белорус халҡы 
/У ед. белорус м белорус ир-аты; белоруска ж 
белорус ҡатын-ҡыҙы

БЕЛОРУЧКА м и ж) разг. аҡһөйәк, эш һөй
мәүсе (һөймәҫ) кеше

БЕЛОРБІБИЦА ж аҡбалыҡ 
БЕЛОСНЁЖНЫЙ, -ая, -ое ап-аҡ, ҡарҙай аҡ; 

белоснежная скатерть ап-аҡ ашъяулыҡ
БЕЛОТЁЛЫЙ, -ая, -ое аҡ тәнле; белотелый 

ребёнок аҡ тәнле бала
БЕЛОУС ж аҡмыйыҡ (цлән)
БЁЛОЧКА ж; уменьш.-ласк. от бёлка 
БЕЛОШВЁЙКА ж эске кейем тегеүсе (ҡа

тын-ҡыҙ)
БЕЛОШВЕЙНЫЙ, -ая, -ое эске кейем тегеү 

...ы; белошвейный цех эске кейем тегеү цехы 
БЕЛОЭМИГРАНТ м  аҡ эмигрант 
БЕЛОЭМИГРАНТСКИЙ, ая, ое аҡ эмиг 

ранттар ...ы; белоэмигрантское общество аҡ 
эмигранттар йәмғиәте

БЕЛУГА ж ҡырпа (балыҡ) ♦ реветь белугой 
ер йыртып ҡысҡырыу, үкереп илау

БЕЛУЖИЙ, -ья, -ье ҡырпа ...ы; белужья ик
ра ҡырпа ыуылдырығы

БЕЛУЖИНА ж ҡырпа ите; солёная белужи
на тоҙло ҡырпа ите

БЕЛУХА ж белуха (поляр дельфин', 
олоһоноң ҡорһаҡ аҫты аҡ була)

БЁЛЫЙ, -ая, -ое 1. аҡ; белый снег аҡ ҡар; 
белая бумага аҡ ҡағыҙ; белые облака аҡ болот
тар; белый халат аҡ халат; покрасить в белый 
цвет аҡҡа буяу 2. (очень светлый) аҡ, аҡһыл 
һары, етен төҫлө, аҡ тәнле; белые волосы етен 
төҫлө сәс; белая раса аҡ тәнле раса; белый хлеб 
аҡ икмәк 3. (контрреволюционный) аҡ; белый 
офицер аҡ офицер; белый террор аҡтар терро
ры; Белая армия Аҡ армия 4. в знач. сущ. 
белые мн. (шашки, шахматные фигуры свет
лого цвета в отличие от чёрных) аҡтар; играть 
белыми аҡтар менән уйнау 5. (как составная 
часть некоторых зоологических и ботаниче
ских названий) аҡ; белый медведь аҡ айыу; 
белый гриб аҡ бәшмәк; полевйца белая аҡ ҡон 
дораҡ; кувшйнка белая аҡ томбойоҡ; тополь 
белый аҡ тирәк; марь белая аҡ алабута; акация 
белая аҡ сәрүәр; донник белый аҡ ҡандала 
үләне ♦ белая ворона ала ҡарға (башҡаларҙан 
берәй яғы менән айырылып торған кешегә 
ҡарата)', белый билет аҡ билет (сәләмәтлеге 
насар булыу сәбәпле, хәрби хеҙмәттән азат 
ителец хаҡындағы документ)', белая горячка 
аҡ биҙгәк (алкоголиктарҙа була торған психик 
ауырыу)', белая баня аҡ мунса; белая кость 
upon, аҡһөйәк (юғары ҡатлам кешеһе)', Белая 
олимпиада Аҡ олимпиада; белое золото аҡ ал
тын (мамыҡ)', белое мясо аҡ ит (быҙау йәки та
уыҡ, кцркә ите); белый уголь аҡ күмер (һыу 
көсө тураһында); белые пятна аҡ таптар (бер 
ҙә тикшерелмәгән йәки аҙ тикшерелгән район
дар); белые стихй аҡ шиғырҙар (рифмаһыҙ 
шиғырҙар); белый свет яҡты донъя; среди 
(средь) бела дня көйә көндөҙ; доводить до 
белого каления ҡанға тоҙ һалыу, ҡанды ҡыҙ
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БЕЛЫМ БЕЛО
ҙырыу, шартлар хәлгә еткереү; принимать белое 
за чёрное аҡты ҡара тиеү, аҡты ҡара итеп күреү 

БЕЛБІМ Б Е Л б нареч . ап-аҡ 
БЕЛЬВЕДЁР м\ архит. бельведер (тирә-яҡ

ты кцҙәтергә мөмкинлек биреп, йорт тиңенән 
өҫкә ҡалҡып торған ҡоролма)', деревянный 
бельведер ағас бельведер

БЕЛЬГИЙСКИЙ, -ая, -ое Бельгия ...ы; бель 
гййский народ Бельгия халҡы

БЕЛЬГИИЦЫ мн. бельгиялылар, Бельгия 
халҡы / /  ед. бельгйец м Бельгия ир-аты; бель 
гййка ж Бельгия ҡатын-ҡыҙы

БЕЛЬЕ с собир. 1. кер; стйрка белья кер йы
уыу 2. кейем; нйжнее бельё эске кейем, күлдәк- 
ыштан 3. ҡаралды; постельное бельё урын-ер ҡа
ралдыһы (мендәр тышы, юрған тышы һәм тц- 
шәк ябыуы) 4. (столовое бельё) аш-һыу таҫта
малдары, ашъяулыҡ, майлыҡтар ♦ рыться (ко
паться) в грязном бельё ғәйбәт һөйләү, ләстит һа
тыу

БЕЛЬЕВбЙ, -ая, -ое 1. урын-ер ҡаралдыһы 
...ы, кер ...ы; бельевой шкаф урын-ер ҡарал
дыһы шкафы; бельевая корзина кер кәрзине 
2. в знач. сущ. бельевая ж урын-ер ҡаралдыһы 
бүлмәһе, кер бүлмәһе

БЕЛЬМЁС: ни бельмеса не знать (не пони
мать, не смыслить) прост, әлепте таяҡ тип тә 
белмәү, бер нәмә лә белмәү (аңламау)

БЕЛЬМ б с күҙгә төшкән аҡ, ҡылау, аҡ ♦ как 
бельмо на глазу күҙгә төшкән сүп (аҡ) кеүек, 
күҙ көйөгө (йән көйөгө) булып 

БЕЛЬЧбНОК м тейен балаһы 
БЕЛЬЭТАЖ м бельэтаж (1. өйҙөң икенсе 

ҡаты 2 .  театрҙа партерҙан юғары ярус) 
БЕЛЙК м аҡ ҡуян
БЕЛЯШИ мн. (ед. беляш м) ваҡ бәлеш 
БЕМ бЛЬ м\ муз. бемоль 
БЕМбЛЬНЫЙ, -ая, -ое муз. бемоль 
БЕНГАЛЬСКИЙ, -ая, -ое бенгал ...ы ♦ бен

гальский огонь бенгал уты (сағыу аҡ йәки төрлө 
төҫ биреп балҡыған фейерверк уты)

БЕНГАЛЬЦЫ мн. бенгалдар, бенгал халҡы 
/ /  ед. бенгалец м бенгал ир-аты; бенгалка ж 
бенгал ҡатын-ҡыҙы

БЕНЕДИКТИН м бенедиктин (ликёр төрө) 
БЕНЕФИС м бенефис (артистың талан

тын хөрмәтләц йөҙөнән уның исеменә 
ҡуйылған тамаша)

БЕНЕФЙСНЫЙ, -ая, -ое бенефис ...ы; бене 
фйсный спектакль бенефис спектакле

БЕНЗИН м бензин; авиационный бензйн
авиация бензины

БЕНЗЙННЫЙ, -ая, -ое бензин ...ы; бен 
зйнный дым бензин төтөнө

БЕНЗЙНОВЫЙ, ая, ое 1. бензин ...ы; бен 
зйновый запах бензин еҫе 2. бензин өсөн 
тәғәйенләнгән, бензин ...ы; бензйновый бак бен

зин бағы 3. бензин менән эшләгән; бензйновый 
мотор бензин менән эшләгән мотор 

БЕНЗОБАК м  бензобак
Б Е Н ЗО В бЗ м бензовоз (бензин ташыусы 

автоцистерна)
БЕНЗОЗАПРАВОЧНЫЙ: бензозаправочная 

колонка машинаға бензин һәм башҡа шыйыҡ 
яғыулыҡтар ҡоя торған колонка

БЕНЗОЗАПРАВЩ ИК м бензин ҡойғос (са- 
молёттарға, танкыларға һ.б. шыйыҡ яғыулыҡ 
ҡойоу өсөн махсус ҡулайлаштырылған автоци
стерна)

БЕНЗОКОЛбНКА ж бензоколонка 
Б Е Н ЗбЛ  м бензол (төрлө химик буяуҙар, 

шартлатыу матдәләре, дарыуҙар яһауҙа ҡул
ланыла торған шыйыҡлыҡ)

БЕНЗОХРАНЙЛИЩЕ с бензин һаҡлағыс 
БЕНУАР м; театр, бенуар (ложаларҙың 

партер кимәлендәге ярусы)', ложа бенуара бе
нуар ложаһы

БЕРБЁРСКИЙ, -ая, -ое бербер ...ы; бер
берский язык бербер теле

БЕРБЁРЫ  мн. бербер халҡы, берберҙар 
(Төньяҡ Африка илдәрендә йәшәгән халыҡ) // 
ед. бербёр м бербер ир-аты; берберка ж бербер 
ҡатын-ҡыҙы

БЕРГАМбТ м бергамот (1. емешенең ҡабы
ғында эфир майы кцп булған цитрус ағасы
2. грушаның бер сорты)

БЕРГАМбТНЫИ и БЕРГАМбТОВЫЙ, ая, 
-ое бергамот ...ы; бергамотовое масло бергамот 
майы

БЕРДАНКА ж берданка (бер яһаулы боронғо 
хәрби мылтыҡ)

БЕРДО с ҡылыс, тараҡ (туҡыу станогының 
өлөшө)

БЕРДЫШ м айбалта (боронғо һуғыш ҡоралы) 
БЁРЕГ м 1. яр; бёрег рекй йылға яры; кру

той берег текә яр 2. (суша) (һыу) буйы, яр 
(һыу) сите; жить на берегу һыу буйында йәшәү 

БЕРЕГОВбЙ, -ая, -ое яр ...ы, ярҙағы, яр 
(һыу) буйы, яр (һыу) буйындағы; береговой 
ветер һыу буйы еле; береговая линия яр һыҙы
ғы; береговая артиллерия яр буйы артиллерия
һы; береговая охрана йылға буйы һағы

БЕРЕДИТЬ несоә. что 1. ауырттырыу, 
ярһытыу, ҡуҙғытыу (ауыртҡан ергә тейеп)', бе
редить рану яраға тейеп ауырттырыу 2. перен. 
әрнетеү, ярһытыу, ҡуҙғытыу; не бередй мою 
душу йөрәгемде әрнетмә, күңелемде ярһытма; 
бередить сердечные раны күңел яраларын 
ҡуҙғытыу

БЕРЕЖЛИВОСТЬ ж һаҡсыллыҡ, һаҡлыҡ 
менән (иҫәпләп) тотоноу; проявить береж 
ливость һаҡсыллыҡ күрһәтеү

БЕРЕЖЛЙВЫЙ, -ая, -ое 1. һаҡсыл, һаҡлыҡ 
менән тотоноусан; бережливый человек һаҡсыл 
кеше 2. см. бережный
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БЕСКОНЕЧНЫЙ
б ё р е ж н о с т ь  ж 1. (осторожность) һаҡ

лыҡ, һаҡсыллыҡ 2. (заботливость) ҡайғыртыу - 
санлыҡ, иғтибарлылыҡ

БЕРЕЖ НЫ Й, -ая, -ое 1. (осторожный) һаҡ, 
һаҡсыл 2. (заботливый) ҡайғыртыу сан, иғти
барлы

БЕРЕЗА ж ҡайын; белая берёза аҡ ҡайын; 
берёза карликовая кәрлә ҡайын; берёза пу
шистая тәлгәш ҡайын; берёза приземистая
тәпәш ҡайын; одинокая берёза яңғыҙ ҡайын 

БЕРЕЗНЙК м ҡайынлыҡ, сауҡалыҡ, ҡайын 
урманы

БЕРЕЗОВИК м ҡайын бәшмәге (ҡайын
лыҡта цҫкән ашарга яраҡлы бәшмәк)

БЕРЁЗОВЫЙ, -ая, -ое 1. ҡайын ...ы; берёзо 
вый лист ҡайын япрағы; берёзовый сок ҡайын 
һуты; берёзовая роща ҡайын урманы, ҡайын
лыҡ, сауҡалыҡ 2. ҡайын ...ы, ҡайындан 
яһалған; берёзовая шкатулка ҡайын ҡумта; бе
рёзовые дрова ҡайын утын ♦ берёзовая каша 
һыйғыр сыбыҡ (һуҡтырыу өсөн)

БЕРЁЙТОР м берейтор, ат өйрәтеүсе (менге 
аттарҙы һыбай йөрөргә өйрәтецсе)

БЕРЁМ ЕНЕТЬ несоө. буйға (ҡорһаҡҡа, 
ауырға, балаға) ҡалыу, йөккә уҙыу

БЕРЕМЕННАЯ 1. йөклө, ауырлы, ауыр аяҡ
лы, гөманлы 2. в знач. сущ. беременная ж йөк
лө (ауырлы, ауыр аяҡлы, гөманлы) ҡатын

БЕРЕМЕННОСТЬ ж буйында булыу, йөклө 
(ауырлы, ҡорһаҡлы, гөманлы) булыу 

БЕРЕСКЛЁТ м зелпе, осҡат 
БЕРЁСТА и БЕРЕСТА ж  туҙ, ҡайын туҙы 
БЕРЁСТОВЫЙ и БЕРЕСТЯНбЙ, ая, ое 

туҙ, ҡайын туҙынан; берестяные изделия ҡайын 
туҙынан яһалған әйберҙәр; берестяное ведро туҙ 
күнәк; берёстовый кузовок туҙ тырыз ♦ бере
стяные грамоты туҙға яҙылған яҙмалар, яҙма 
ҡомартҡылар

БЕРЁТ м берет (тирәсһеҙ тцңәрәк баш ке
йеме)', красный берёт ҡыҙыл берет; детский бе
рет балалар береты; надеть берёт берет кейеү 

БЕРЁЧЬ несоө. 1. что (хранить) һаҡлау, 
һаҡлап (ҡәҙерләп) тотоу; берегу вёщи отца 
атайымдың нәмәләрен һаҡлап тотам 2. (расчёт
ливо тратитъ) һаҡлау, һаҡ (иҫәп менән) тото
ноу; берёчь сёно к веснё бесәнде яҙға һаҡлау; 
берёчь каждую копёйку һәр тинде иҫәпләп тото
ноу 3. кого-что (заботливо оберегать) һаҡлау; 
берёчь своё здоровье һаулығыңды һаҡлау ♦ бе
рёчь как зенйцу ока күҙ ҡараһы кеүек һаҡлау 

БЕРЁЧЬСЯ несоө. 1. кого-чего (остерегать
ся) һаҡланыу, һаҡ (абай) булыу; берёчься про
студы һалҡын тейеүҙән һаҡланыу; берегйсь злой 
собаки уҫал эттән һаҡ бул 2. страд, от берёчь 

БЁРИ БЁРИ ж нескл.', мед. бери-бери (Bj 
витамины етешмәгәнлектән килгән ауырыу, 
авитаминоз)

БЕРИЛЛ м берилл (затлы минерал)

БЕРИЛЛИИ м бериллий (химик элемент, 
көмөш төҫлө ҡаты еңел металл)

БЁРКОВЕЦ м берковец (ун ботҡа торошло 
борото урыҫ цлсәц берәмеге)

БЁРКУТ м бөркөт; степной бёркут дала 
бөркөтө; горный бёркут тау бөркөтө 

БЕРЛбГА ж өң, айыу өңө 
ВЕРТОЛЁТОВ: бертолётова соль бертолет 

тоҙо (органик матдәләр менән берлектә шарт
латҡыс ҡатышма барлыҡҡа килтерә торган 
аҡ төҫтәге кристаллик онтаҡ)

БЕРЦОВЫЙ: берцовые кости енсек (ашыҡ) 
һөйәктәре (хайуандарҙа)', сираҡ (енсек) һөйәк
тәре (кешелә)

БЕС... приставка см. без...
БЕС м ен, шайтан ♦ бес попутал шайтан 

ҡотортҡан; мёлким бёсом рассыпаться перед 
кем ҡойроҡ болғау, табан ялау, тәрилкә тотоу 

БЕСЁДА ж 1. (разговор) әңгәмә, һөйләшеү; 
вестй оживлённую бесёду ҡыҙыу әңгәмә алып 
барыу; за дружеской бесёдой дуҫтарса һөйлә
шеп ултырғанда 2. (собеседование) әңгәмә, һөй
ләшеү, фекер алышыу; провести бесёду со сту- 
дёнтами студенттар менән әңгәмә үткәреү

БЕСЁДКА ж беседка (1. паркта, баҡсала, ой 
эргәһендә ял итеп ултыра торган өҫтө ҡыйыҡ
лы урын 2. махс. бейек биналарҙы буяганда эш
селәр өсөн яһалган аҫылмалы кцтәрмә)

БЕСЕДОВАТЬ несоө. әңгәмәләшеү, һөйлә
шеү, әңгәмә үткәреү; бесёдовать с учащимися 
уҡыусылар менән әңгәмә үткәреү

БЕСЕНОК м; разг. 1. уменъш. от бес ен 
(шайтан) балаһы 2. (о шалуне) шаян, шуҡ, тик
тормаҫ, шайтан ботағы ♦ бесенята в глазах у ко
го или чьих күҙҙәге шаян осҡондар, күҙ уйнау 

БЕСИТЬ несоө. кого енләндереү, асыуын ҡа
бартыу (килтереү), шаштырыу, ҡоторондороу 

БЕСИТЬСЯ несоө. 1. (заболевать бешенст
вом — о животных) ҡотороу 2. (неистовство
вать) шашыныу, ҡотороноу, енләнеү 3. перен., 
прост, (резвиться, шалитъ) пыр туҙып шая
рыу, шашыныу, тилереү ♦ с жйру бесйться 
прост, майына сыҙай алмау, һимереп (туйып) 
һикереү, рәхәтлеккә сыҙаша алмау

БЕСКЛАССОВЫЙ, -ая, -ое синыфһыҙ, си
ныфтарға бүленмәгән; бесклассовое общество 
синыфһыҙ йәмғиәт

БЕСКОЗЫРКА ж бескозырка; матросская 
бескозырка матрос бескозыркаһы

БЕСКОМПРОМИССНЫЙ, ая, ое компро 
мисһыҙ, килешеүһеҙ, килешеп эшләнмәгән

БЕСКОНЕЧНОСТЬ ж  1. сикһеҙлек, осһоҙ- 
ҡырыйһыҙлыҡ, икһеҙ-сикһеҙлек; бесконёчность 
пространства и врёмени арауыҡ һәм ваҡыттың 
сикһеҙлеге 2. мат. сикһеҙлек ♦ до бесконёчно 
сти бик оҙаҡ, сикһеҙ

БЕСКОНЕЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (беспредель
ный) икһеҙ-сикһеҙ, осһоҙ-ҡырыйһыҙ, сикһеҙ,
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БЕСКОНТРОЛЬНОСТЬ
бөткөһөҙ; время и пространство бесконечны
ваҡыт һәм арауыҡ сикһеҙ 2. (продолжитель
ный, очень длинный) бик оҙаҡ, бик оҙон, оҙай
лы, бөтмәҫ-төкәнмәҫ; бесконечная дорога бик 
оҙон юл; бесконечные разговоры бөтмәҫ 
төкәнмәҫ һөйләшеүҙәр 3. (чрезвычайный по си
ле проявления) ҙур, оло, сикһеҙ; бесконечное 
удовольствие сикһеҙ ҡәнәғәтлек ♦ бесконечная 
дробь мат. сикһеҙ кәсер

БЕСКОНТРОЛЬНОСТЬ ж контролһеҙлек, 
контроль юҡлыҡ; бесконтрольность действия 
эштең контролһеҙлеге

БЕСКОНТРОЛЬНЫЙ, -ая, -ое контролһеҙ, 
тикшереүһеҙ; бесконтрольное расходование 
денег аҡсаның контролһеҙ тотолоуы

БЕСКОНФЛИКТНОСТЬ ж конфликтһыҙ 
лыҡ, низағһыҙлыҡ, дәғүәһеҙлек

БЕСКОНФЛИКТНЫЙ, ая, ое конфликт 
һыҙ, дәғүәһеҙ; бесконфликтная ситуация кон 
фликтһыҙ хәл

БЕСКОРМИЦА ж мал аҙығына ҡытлыҡ, мал 
аҙығы етмәү

БЕСКОРЫСТИЕ с эскерһеҙлек, тынғы-һыҙ- 
лыҡ

БЕСКОРЫСТНОСТЬ ж см. бескорыстный 
БЕСКОРЫСТНЫЙ, -ая, -ое эскерһеҙ, тын

ғыһыҙ; бескорыстная помощь эскерһеҙ ярҙам 
БЕСКОСТНЫЙ, -ая, -ое һөйәкһеҙ, ҡылсыҡ

һыҙ (балыҡҡа ҡамата)
БЕСКРАЙНИЙ, яя, ее и БЕСКРАЙНЫЙ, 

-ая, -ое сикһеҙ, икһеҙ-сикһеҙ, осһоҙ-ҡырыйһыҙ; 
бескрайний простор икһеҙ сикһеҙ киңлек; бес
крайнее море сикһеҙ диңгеҙ

БЕСКРАЙНОСТЬ ж сикһеҙлек, икһеҙ-сик- 
һеҙлек, осһоҙ-ҡырыйһыҙ булыу; бескрайность 
степей далаларҙың икһеҙ-сикһеҙлеге

БЕСКРИЗИСНЫЙ, -ая, -ое кризисһыҙ, тото
роҡло; бескризисная экономика тотороҡло 
иҡтисад

БЕСКРОВНЫЙ I, -ая, -ое 1. ҡанһыҙ, аҙ ҡан
лы, ағарынған; бескровное лицо ағарынған йөҙ 
2. ҡан ҡойошһоҙ; бескровная победа ҡан ҡой- 
ошһоҙ еңеү

БЕСКРОВНЫЙ II, -ая, -ое у cm. (не имею
щий крова) йорт-ерһеҙ, йәшәр урынһыҙ, төлөк
һөҙ, (баш осонда) ҡыйыҡһыҙ; бескровные люди 
йәшәр урынһыҙ кешеләр

БЕСКРБІЛЫЙ, -ая, -ое 1. ҡанатһыҙ; бес
крылые насекомые ҡанатһыҙ бөжәктәр 2. перен. 
төшөнкө, моңһоу, ҡанатһыҙ; бескрылая мечта 
ҡанатһыҙ хыял; бескрылая песня моңһоу йыр 

БЕСКУЛЬТУРЬЕ с; разг. культураһыҙлыҡ, 
мәҙәниәтһеҙлек; борьба с бескультурьем культу
раһыҙлыҡ менән көрәш; проявлять бескуль
турье культураһыҙлыҡ күрһәтеү

БЕСНОВАТЫЙ, -ая, -ое уст. енле, ен алыш
тырған; бесноватый человек енле кеше

БЕСНОВАТЬСЯ несов. см. бесйться 2, 3

БЕСОВКА ж; прост., бран. (о злой, вздор
ной женщине) ен ботағы, албаҫты

БЕСОВСКИЙ, -ая, -ое ен ...ы, шайтан ...ы; 
бесовское наваждение шайтан ҡотҡоһо

БЕСПАЛУБНЫЙ, -ая, -ое палубаһыҙ, палуба
һы булмаған; беспалубное судно палубаһыҙ судно 

БЕСПАЛЫЙ, -ая, -ое бармаҡһыҙ, бармаҡта
ры өҙөлгән

БЕСПАМЯТНОСТЬ ж \ уст. хәтер (иҫ) юҡ
лыҡ, хәтерһеҙлек, онотоусанлыҡ

БЕСПАМЯТНЫЙ, -ая, -ое хәтерһеҙ, иҫһеҙ, 
онотоусан, зиһенһеҙ; беспамятный человек 
хәтерһеҙ (онотоусан) кеше

БЕСПАМЯТСТВО с 1. (обмор очное состоя
ние) һушһыҙ (иҫһеҙ) булыу, һуштан (иҫтән) 
яҙыу 2. уст. хәтер (иҫ) юҡлыҡ, хәтерһеҙлек, 
онотоусанлыҡ

БЕСПАРДбННОСТЬ ж\ разг. оятһыҙлыҡ, 
әҙәпһеҙлек, тыйнаҡһыҙлыҡ; проявлять беспар
донность әҙәпһеҙлек күрһәтеү

БЕСПАРДбННЫ Й, -ая, -ое разг. оятһыҙ, 
әҙәпһеҙ, тыйнаҡһыҙ, тартына белмәгән; беспар
донный человек әҙәпһеҙ кеше

БЕСПАРТИЙНОСТЬ ж партияһыҙ булыу, 
партияһыҙлыҡ, фирҡәһеҙлек

БЕСПАСПОРТНЫЙ, -ая, -ое паспорты бул
маған, паспортһыҙ; беспаспортный человек пас
портһыҙ кеше

БЕСПЕРЕБбЙНОСТЬ ж туҡтауһыҙ, тотҡар- 
һыҙлыҡ, өҙлөкһөҙ булыу; бесперебойность 
связи бәйләнештең өҙлөкһөҙ булыуы; беспере
бойность работы эштең тотҡарһыҙлығы

БЕСПЕРЕБбЙНЫЙ, -ая, -ое туҡтауһыҙ, тот
ҡарһыҙ, өҙлөкһөҙ; бесперебойная работа завода 
заводтың туҡтауһыҙ эшләүе

БЕСПЕРЕСАДОЧНЫЙ, -ая, -ое күсеп ул
тырмай торған, тура; беспересадочный маршрут 
тура маршрут

БЕСПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ж перспектива 
(киләсәге) булмау, перспективаһыҙлыҡ; беспер
спективность научных изысканий ғилми тикше 
ренеүҙәрҙең киләсәге булмау

БЕСПЕРСПЕКТИВНЫЙ, ая, ое перспекти 
ваһы булмаған, перспективаһыҙ, киләсәге өмөт
һөҙ булған; бесперспективная работа перспекти 
ваһыҙ эш

БЕСПЕЧАЛЬНЫЙ, -ая, -ое ҡайғыһыҙ, бор
солмаҫ, хәсрәтһеҙ; беспечальное детство ҡай
ғыһыҙ бала саҡ

БЕСПЕЧНОСТЬ ж ғәмһеҙлек, моңһоҙлоҡ, 
вайымһыҙлыҡ, хәстәрһеҙлек, ҡайғыһыҙлыҡ; дет
ская беспечность балаларға хас вайымһыҙлыҡ 

БЕСПЁЧНЫЙ, -ая, -ое ғәмһеҙ, моңһоҙ, ва
йымһыҙ, бошмаҫ; беспечный человек вайымһыҙ 
кеше; беспечная жизнь ғәмһеҙ тормош

БЕСПИЛбТНЫЙ, -ая, -ое пилотһыҙ; беспи
лотный космический корабль пилотһыҙ йыһан 
карабы



БЕСПОРЯДОЧНЫЙ
БЕСПЙСЬМЕННЫЙ, -ая, -ое яҙыуһыҙ, яҙы

уы (алфавиты) булмаған; бесписьменные на
родности яҙыуы булмаған халыҡтар; беспйсь 
менные языкй яҙыуы булмаған телдәр

БЕСПЛАНОВОСТЬ ж  планһыҙлыҡ, план 
юҡлыҡ; бесплановость хозяйства хужалыҡтың 
планһыҙлығы

БЕСПЛАНОВЫЙ, -ая, ое планһыҙ; бес 
плановая работа планһыҙ эш

БЕСПЛАТНЫЙ, -ая, -ое хаҡ (аҡса) түлә
мәгән, түләүһеҙ, буш(ҡа); бесплатная медицйн- 
ская помощь түләүһеҙ медицина ярҙамы; бес
платное обучение түләүһеҙ уҡытыу; бесплатное 
питание бушҡа ашау

БЕСПЛАЦКАРТНЫЙ, -ая, -ое плацкартһыҙ; 
бесплацкартный вагон плацкартһыҙ вагон

БЕСПЛОДИЕ с 1. (неспособность произво
дитъ потомство) түлһеҙлек, биҙәүлек, түлһеҙ 
булыу, биҙәү булыу 2. (неплодородие, неплодо
родность — о почве) уңдырышһыҙлыҡ, уңды
рышһыҙ булыу

БЕСПЛОДНОСТЬ ж 1. см. бесплодие; 
бесплодность землй ерҙең уңдырышһыҙ
лығы 2. (безрезультатность) һөҙөмтәһеҙлек, 
һөҙөмтәһеҙ булыу, уңышһыҙлыҡ, уңышһыҙ бу
лыу; бесплодность работы эштең һөҙөмтәһеҙ 
булыуы

БЕСПЛбДНЫЙ, ая, ое 1. (неспособный 
производитъ потомство) үрсемһеҙ, емешһеҙ 
(цҫемлектәр хаҡында)', түлһеҙ, биҙәү (ҡатын
дар хаҡында)', ҡыҫыр (хайуандар хаҡында) 
2. (неплодородный) уңдырышһыҙ; бесплодная 
земля уңдырышһыҙ ер 3. (бесполезный, напрас
ный) файҙаһыҙ, һөҙөмтәһеҙ, буш; бесплодная 
попытка һөҙөмтәһеҙ маташыу, файҙаһыҙға ты
рышыу; бесплодное ожидание бушҡа көтөү 

БЕСПЛбТНЫЙ, -ая, -ое тәнһеҙ, кәүҙәһеҙ; 
бесплотный дух тәнһеҙ йән (кцҙгә кцренмәй 
торган йән)

БЕСПОВОРбТНЫЙ, -ая, -ое ҡырҡа, ҡәтғи, 
тайпылышһыҙ; бесповоротное решение ҡәтғи 
ҡарар

БЕСПОДОБНЫЙ, -ая, -ое разг. сағыш
тырғыһыҙ, тиңдәшһеҙ, тиңе (оҡшашы) булмаған, 
иҫ киткес; бесподобный голос иҫ киткес тауыш 

БЕСПОЗВОНбЧНЫЙ, ая, ое 1. умырт 
ҡаһыҙ, умыртҡа һөйәкһеҙ; беспозвоночные жи
вотные умыртҡаһыҙ хайуандар 2. в знач. сущ. 
беспозвоночные мн.; зоол. умыртҡаһыҙҙар 

БЕСПОКбИТЬ несов. кого-что 1. (нару
шатъ покой) мәшәҡәтләү, борсоу, ҡамасаулау, 
бимазалау, маҙаһыҙлау, тынысһыҙлау; беспо
коить соседей күршеләрҙе бимазалау 2. (причи
нятъ болъ) һыҙлап (ауыртып) борсоу, ты
нысһыҙлау, һыҙлау, ауыртыу, маҙаға тейеү; ме
ня беспокоит нога мине аяғым тынысһыҙлай; 
его беспокоит сердце уның йөрәге ауырта; улич
ный шум беспокоит больного урам шау-шыуы

ауырыуҙың маҙаһына тейә 3. (волновать) 
хәүефләндереү, борсоу, тынғы бирмәү; меня 
беспокоит отсутствие сына улымдың юҡлығы 
мине борсой

БЕСПОКбИТЬСЯ несов. 1. (тревожиться) 
борсолоу, тынысһыҙланыу, хәүефләнеү, хафала
ныу; беспокоиться о детях балалар хаҡында 
борсолоу 2. (утруждать себя) мәшәҡәтләнеү, 
борсолоу, ҡайғыртыу; не беспокойтесь, я сам 
понесу вещи мәшәҡәтләнмәгеҙ, әйберҙәрҙе үҙем 
алып барырмын

БЕСПОКбЙНЫЙ, -ая, -ое 1. тынғыһыҙ, мә
шәҡәтле; беспокойная дорога мәшәҡәтле юл; 
беспокойная работа тынғыһыҙ эш 2. тынысһыҙ; 
тынғы белмәгән; беспокойный человек ты 
нысһыҙ кеше 3. борсоулы; беспокойный взгляд 
борсоулы ҡараш 4. тынысһыҙ; беспокойное 
море тынысһыҙ диңгеҙ

БЕСПОКбЙСТВО с 1. борсолоу, тынысһыҙ
лыҡ, тулҡынланыу, хафа, тынғыһыҙлыҡ; ис
пытывать беспокойство тынғыһыҙлыҡ кисереү 
2. тынысһыҙлау, мәшәҡәт, бимаза; причинять 
беспокойство мәшәҡәт яһау (тыуҙырыу)

БЕСПОЛЕЗНОСТЬ ж файҙаһыҙ булыу, фай
ҙаһыҙлыҡ; бесполезность работы эштең файҙа
һыҙ булыуы

БЕСПОЛЕЗНЫЙ, -ая, -ое файҙаһыҙға, буш
ҡа; бесполезная трата времени бушҡа ваҡыт 
әрәм итеү

БЕСПОЛЫЙ, -ая, -ое енесһеҙ ♦ бесполое 
размножение биол. енесһеҙ үрсеү (бцленец юлы 
менән црсец)

БЕСПОМОЩНОСТЬ ж ярҙамсыһыҙ булыу, 
кеше көнөнә ҡалыу, кеше көнлө булыу, ярҙамға 
мохтажлыҡ, көсһөҙлөк; беспомощность ребёнка 
сабыйҙың кеше көнлө булыуы

БЕСПОМОЩНЫЙ, -ая, -ое ярҙамсыһыҙ, ке
ше көнлө, ярҙамға мохтаж, көсһөҙ; беспомощ
ный человек ярҙамға мохтаж кеше; быть в бес
помощном положении кеше көнлө булыу

БЕСПОРОДНЫЙ, -ая, -ое тоҡомһоҙ, сорт
һыҙ; беспородный скот тоҡомһоҙ мал; беспо
родное зерно сортһыҙ иген

БЕСПОРОЧНОСТЬ ж намыҫлылыҡ, саф
лыҡ, керһеҙлек; беспорочность поведения тэр 
типтең сафлығы

БЕСПОРОЧНЫЙ, -ая, -ое намыҫлы, саф, 
керһеҙ; беспорочная служба намыҫлы хеҙмәт 

БЕСПОРЯДОК м 1. тәртипһеҙлек, тәртип 
юҡлыҡ; в комнате беспорядок бүлмәлә тәртип
һеҙлек 2. мн. беспорядки сыуалыш, бола; сту
денческие беспорядки студенттар сыуалышы 

БЕСПОРЯДОЧНОСТЬ ж тәртипһеҙлек, тар
ҡаулыҡ, буталсыҡлыҡ; беспорядочность 
мыслей фекерҙәр буталсыҡлығы; беспорядоч
ность сюжета сюжет тарҡаулығы

БЕСПОРЯДОЧНЫЙ, ая, ое 1. тәртипһеҙ, 
рәтһеҙ, рәте-сираты булмаған, буталсыҡ, тарҡау;
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беспорядочная жизнь буталсыҡ тормош 2. эҙмә- 
эҙлекһеҙ, системаһыҙ; беспорядочный рассказ 
системаһыҙ һөйләү 3. (не соблюдающий поря
док, должной последовательности — о челове
ке) тарҡау, тәртип белмәгән, алабарман; беспо
рядочный человек алабарман кеше

БЕСПОСАДОЧНЫЙ, -ая, -ое туҡталышһыҙ; 
беспосадочный перелёт туҡталышһыҙ осош 

БЕСПОЧВЕННОСТЬ ж нигеҙһеҙлек, дэлил- 
һеҙлек; беспочвенность суждения фекерҙең дә 
лилһеҙлеге; беспочвенность подозрений шиклэ 
неүҙәрҙең нигеҙһеҙлеге

БЕСПОЧВЕННЫЙ, ая, ое нигеҙ 
һеҙ, дәлилһеҙ; беспочвенное обвинение нигеҙһеҙ 
ғәйепләү

БЕСПОШЛИННЫЙ, -ая, -ое пошлинаһыҙ; 
беспошлинный ввоз товаров тауарҙарҙы пошли 
наһыҙ индереү

БЕСПОЩАДНО нареч. аяуһыҙ, аяуһыҙлыҡ 
менән, рәхимһеҙ рәүештә; беспощадно громить 
врага дошманды аяуһыҙ ҡыйратыу

БЕСПОЩАДНОСТЬ ж аяуһыҙлыҡ, рәхим
һеҙлек, шәфҡәтһеҙлек, мәрхәмәтһеҙлек, аяуһыҙ 
(рәхимһеҙ, шәфҡәтһеҙ, мәрхәмәтһеҙ) булыу, ҡа
ты бәғерлелек; беспощадность к врагам дошман
дарға аяуһыҙлыҡ; беспощадность сатиры сати
раның рәхимһеҙ булыуы; проявлять беспо
щадность шәфҡәтһеҙлек күрһәтеү

БЕСПОЩАДНЫЙ, -ая, -ое аяуһыҙ, рәхим
һеҙ, шәфҡәтһеҙ, мәрхәмәтһеҙ, ҡаты бәғерле; бес
пощадная война рәхимһеҙ һуғыш

БЕСПРАВИЕ с и БЕСПРАВНОСТЬ ж
1. (беззаконие) законһыҙлыҡ 2. (отсутствие 
прав у кого-л.) хоҡуҡһыҙлыҡ; бесправие рабов 
ҡолдарҙың хоҡуҡһыҙлығы

БЕСПРАВНЫЙ, -ая, -ое хоҡуҡһыҙ, хоҡуҡ
тан мәхрүм ителгән; бесправные люди хоҡуҡтан 
мәхрүм ителгән кешеләр

БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ ж икһеҙ-сикһеҙ (ос
һоҙ-ҡырыйһыҙ) булыу, иркенлек, икһеҙ-сикһеҙ- 
лек, осһоҙ-ҡырыйһыҙлыҡ, сикһеҙлек, иге-сиге 
(осо-ҡырыйы) булмау; беспредёльность степей 
далаларҙың икһеҙ-сикһеҙ булыуы

БЕСПРЕДЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (безгранич
ный) икһеҙ-сикһеҙ, осһоҙ-ҡырыйһыҙ, иге-сиге 
(осо-ҡырыйы) булмаған; беспредельные про
сторы икһеҙ-сикһеҙ киңлек 2. (чрезмерный) сик
һеҙ, бик көслө, бик ныҡ; беспредёльная любовь 
к родине ватанға булған сикһеҙ мөхәббәт; бес
предёльная усталость бик ныҡ арыу

БЕСПРЕДМЕТНОСТЬ ж йөкмәткеһеҙ (маҡ
сатһыҙ, нигеҙһеҙ) булыу, йөкмәткеһе (маҡсаты) 
булмау, йөкмәткеһеҙлек, маҡсатһыҙлыҡ; бес
предметность спора бәхәстең маҡсатһыҙлығы 

БЕСПРЕДМЁТНЫЙ, -ая, -ое йөкмәткеһеҙ, 
маҡсатһыҙ, ерлекһеҙ; беспредметная крйтика ер
лекһеҙ тәнҡит; беспредметный спор маҡсатһыҙ 
бәхәс

БЕСПРЕКОСЛОВНОСТЬ ж ҡаршылыҡһыҙ 
(бәхәсһеҙ, ҡарыуһыҙ) булыу; беспрекос
ловность соблюдения режйма ҡаршылыҡһыҙ 
(бәхәсһеҙ) режим һаҡлау

БЕСПРЕКОСЛОВНЫЙ, -ая, -ое ҡаршылыҡ
һыҙ, бәхәсһеҙ, һис шикһеҙ, һис һүҙһеҙ; беспре
кословное исполнение ҡаршылыҡһыҙ үтәлеш; 
беспрекословное подчинение ҡаршылыҡһыҙ 
буйһоноу

БЕСПРЕПЯТСТВЕННОСТЬ ж тотҡарһыҙ 
(тотҡарлыҡһыҙ, ҡаршылыҡһыҙ) булыу

БЕСПРЕПЯТСТВЕННЫЙ, ая, ое (свобод
ный) тотҡарһыҙ, тотҡарлыҡһыҙ, ҡаршылыҡһыҙ, 
иркен; беспрепятственный въезд ҡаршылыҡһыҙ 
барып инеү

БЕСПРЕРЫВНОСТЬ ж өҙлөкһөҙлөк, тоташ 
(туҡтауһыҙ) булыу, туҡталып (бүленеп) тормау; 
беспрерывность трудового стажа хеҙмәт стажы 
ның өҙлөкһөҙлөгө

БЕСПРЕРЫВНЫЙ, -ая, -ое өҙлөкһөҙ, туҡ
тауһыҙ, туҡталып (бүленеп) тормаған; беспре
рывный дождь өҙлөкһөҙ ямғыр

БЕСПРЕСТАННЫЙ, -ая, -ое (постоянный, 
непрекращающийся) бер туҡтауһыҙ, өҙлөкһөҙ; 
беспрестанный плач ребёнка баланың бер туҡ 
тауһыҙ илауы; беспрестанные нападки өҙлөкһөҙ 
бәйләнеү

БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ, -ая, -ое ғүмерҙә (бы
ғаса) булмаған (күрелмәгән), оҡшашы (тиңдәше) 
булмаған; беспрецедентный случай ғүмерҙә бул
маған хәл

БЕСПРИБЫЛЬНЫЙ, ая, ое файҙа (та 
быш) килтермәй торған, файҙаһыҙ, табышһыҙ, 
килемһеҙ; беспрйбыльная торговля файҙаһыҙ 
сауҙа

БЕСПРИДАННИЦА ж бирнәһеҙ (игәтһеҙ) ҡыҙ 
БЕСП РИ ЗбРНИ К м и БЕСПРИЗбРНИЦА

ж ҡарауһыҙ, бағыуһыҙ бала, урам балаһы
БЕСП РИ ЗбРН О СТЬ ж ҡараусыһыҙ (тәр

биәсеһеҙ) булыу, ҡарауһыҙлыҡ, бағымһыҙлыҡ; 
борьба с детской беспризорностью балаларҙың 
ҡарауһыҙлығына ҡаршы көрәш

БЕСПРИЗбРНЫ Й, -ая, -ое 1. (лишённый 
присмотра, надзора) ҡарауһыҙ, эйәһеҙ, хужа
һыҙ; беспризорное хозяйство ҡарауһыҙ хужа 
лыҡ 2. (бездомный, никем не воспитываемый) 
ҡараусыһыҙ, тәрбиәсеһеҙ, бағыусыһы (тәрбиә
сеһе) булмаған, ҡарауһыҙ; беспризорный маль
чик ҡарауһыҙ малай 3. в знач. сущ. беспри
зорный м и беспризорная ж ҡараусыһыҙ, 
тәрбиәсеһеҙ (бала, цҫмер)

БЕСПРИМЕРНЫЙ, -ая, -ое оҡшашы (тиңе) 
булмаған, тиңдәшһеҙ, иҫ киткес; беспримерный 
геройзм тиңе булмаған батырлыҡ

БЕСПРИНЦИПНОСТЬ ж принципһыҙлыҡ, 
аумаҡайлыҡ, тотанаҡһыҙлыҡ; беспринципность 
поведения тәртибендәге аумаҡайлыҡ; бесприн-
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цйпность в теоретйческих вопросах теоретик 
мәсьәләләрҙәге принципһыҙлыҡ

БЕСПРИНЦИПНЫЙ, -ая, -ое принципһыҙ, 
аумаҡай, тотанаҡһыҙ; беспринцйпный человек 
аумаҡай кеше; беспринцйпное решение прин- 
ципһыҙ ҡарар

БЕСПРИСТРАСТИЕ с ғәҙел ҡараш, ғәҙел 
(дөрөҫ) булыу

БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ ж см. беспри 
страстие

БЕСПРИСТРАСТНЫЙ, ая, ое ғәҙел, 
дөрөҫ; беспристрастный приговор ғәҙел хөкөм; 
беспристрастное решение дөрөҫ ҡарар

БЕСПРИЧИННОСТЬ ж сәбәпһеҙ, сәбәп 
(һылтау) юҡлығы, һылтауһыҙлыҡ

БЕСПРИЧИННЫЙ, -ая, -ое сәбәпһеҙ, һыл
тауһыҙ, буштан-бушҡа, тиктомалға булған; бес 
причйнная грусть сәбәпһеҙ һағыш; беспричйн 
ный смех сәбәпһеҙ көлкө

БЕСПРШ бТНОСТЬ ж йорт-ерһеҙ (төлөкһөҙ, 
төйәкһеҙ) булыу

БЕСП РИ ЙТНЫ Й , -ая, -ое йорт-ерһеҙ, 
төлөкһөҙ, төйәкһеҙ; бесприютные люди йорт- 
ерһеҙ кешеләр

БЕСПРОБУДНЫЙ, -ая, -ое 1. (о ене) уян
маҫ, бик ҡаты; беспробудный сон бик ҡаты 
йоҡо 2. разг. (о пьянстве, пьянице) тыйылғы
һыҙ (тыйып алғыһыҙ), иҫһеҙ, айыҡмаҫ, айыҡ- 
май торған

БЕСПРОИГРЫШ НЫЙ, ая, ое отто
рошһоҙ; беспроигрышная лотерея отторошһоҙ 
лотерея

БЕСПРОСВЁТНОСТЬ ж 1. (темнота) ҡа
раңғылыҡ, ҡараңғы булыу 2. перен. (безрадост
ность) өмөтһөҙлөк, өмөтһөҙ (шатлыҡһыҙ, ҡыуа
нысһыҙ, йыуанысһыҙ) булыу; беспросветность 
одиночества яңғыҙлыҡтың өмөтһөҙлөгө

БЕСПРОСВЕТНЫЙ, -ая, -ое 1. дөм-ҡараң
ғы, ҡап-ҡараңғы; беспросветная ночь дөм- 
ҡараңғы төн 2. перен. өмөтһөҙ, шатлыҡһыҙ, 
күңелһеҙ, ҡараңғы; беспросветная жизнь шат
лыҡһыҙ тормош

БЕСПРОСЫПНЫЙ, ая, ое разг. см. бес 
пробудный

БЕСПРОЦЕНТНЫЙ, -ая, -ое процентһыҙ; 
беспроцентная ссуда процентһыҙ ссуда; беспро
центный заём процентһыҙ заём

БЕСПУТИЦА ж; прост, юлһыҙлыҡ, юл 
өҙөклөгө

БЕСПУТНИК м и БЕСПУТНИЦА ж\ разг. 
юлдан яҙған (аҙғын, боҙоҡ) кеше

БЕСПУТНИЧАТЬ несов.', разг. юлдан яҙыу, 
аҙып-туҙып йөрөү, боҙоҡлоҡҡа бирелеү

БЕСПУТНЫЙ, ая, ое 1. (бестолковый ) 
мәғәнәһеҙ 2. (развратный) юлдан яҙған, аҙғын, 
бәйелһеҙ, боҙоҡ; беспутный человек боҙоҡ кеше 

БЕСПУТСТВО с аҙғынлыҡ, аҙғын тормош

БЕСПУТСТВОВАТЬ несов. аҙып-туҙып йө
рөү, боҙоҡлоҡҡа бирелеү, бәйелһеҙләнеү

БЕССВЙЗНОСТЬ ж бәйләнешһеҙлек, бәйлә
неш юҡлыҡ, бәйләнешһеҙ булыу; бессвязность 
сочинения иншаның бәйләнешһеҙ булыуы

БЕССВЙЗНЫЙ, -ая, -ое бәйләнешһеҙ, өҙөк- 
өҙөк; бессвязный рассказ бәйләнешһеҙ хикәйә; 
бессвязная речь бәйләнешһеҙ телмәр

БЕССЕМЕЙНЫЙ, -ая, -ое ғаиләһеҙ, яң
ғыҙ; бессемейный человек яңғыҙ кеше

БЕССЕМЕРОВАНИЕ и БЕССЕМЁРОВА 
НИЕ с; тех. бессемерлау (һауа менән ҡыуҙы
рып, суйындан ҡорос алыу ысулы)

БЕССЕМЕРОВСКИЙ, -ая, -ое тех. бессемер 
...ы; бессемеровский процесс бессемер процесы; 
бессемеровская сталь бессемер ҡоросо

БЕССЕМЙННЫЙ, -ая, -ое орлоҡһоҙ; бессе
мянные плоды орлоҡһоҙ емештәр

БЕССЕРДЕЧИЕ с и БЕССЕРДЕЧНОСТЬ ж 
ҡаты бәғерлелек, ҡаты күңеллелек, шәфҡәтһеҙ
лек, рәхимһеҙлек, миһырбанһыҙлыҡ; проявлять 
бессердечие шәфҡәтһеҙлек күрһәтеү

БЕССЕРДЕЧНЫЙ, -ая, -ое ҡаты бәғерле, ҡа
ты күңелле, шәфҡәтһеҙ, рәхимһеҙ, миһырбан
һыҙ; бессердечный человек рәхимһеҙ кеше; бес
сердечное отношение к людям кешеләргә рәхим 
һеҙ мөнәсәбәт

БЕССЙЛИЕ с 1. көсһөҙлөк, хәлһеҙлек, кәр- 
һеҙлек; старческое бессилие ҡартлыҡ көсһөҙ
лөгө 2. көстән (хәлдән) килмәү, көсһөҙлөк, кеше 
көнлө булыу; бессйлие медицйны медицина
ның көсһөҙлөгө

БЕССИЛЬНЫЙ, ая, ое 1. (слабый) көсһөҙ, 
хәлһеҙ, ҡарауһыҙ; бессйльные руки көсһөҙ ҡул
дар 2. (беспомощный) көсөнән (хәленән) килмә
гән, кеше көнлө, көсһөҙ, дарманһыҙ, кәрһеҙ; 
люди бессильны перед некоторыми болезнями 
ҡайһы бер ауырыуға ҡаршы кешеләр көсһөҙ 

БЕССИСТЕМНОСТЬ ж системаһыҙлыҡ, тәр
типһеҙлек; бессистемность в работе эштәге сис
темаһыҙлыҡ

БЕССИСТЕМНЫЙ, -ая, -ое системаһыҙ, тәр
типһеҙ; бессистемное чтение системаһыҙ уҡыу 

БЕССЛАВИЕ с хурлыҡ, яманат, данһыҙлыҡ, 
ҡәҙерһеҙлек; навлечь бесславие яманат (исем) 
һатыу

БЕССЛАВИТЬ несов. что яманатын һатыу 
(сығарыу), абруйын төшөрөү

БЕССЛАВНОСТЬ ж данһыҙлыҡ, ҡәҙерһеҙ
лек, хурлыҡ

БЕССЛАВНЫЙ, -ая, -ое хурлыҡлы, данлыҡ- 
һыҙ, ҡәҙерһеҙ; бесславный конец хурлыҡлы та- 
мамланыш

БЕССЛЁДНЫЙ, -ая, -ое эҙһеҙ, хәбәрһеҙ, эҙ- 
һеҙ-хәбәрһеҙ, өнһөҙ-тынһыҙ; бесследное исчез
новение эҙһеҙ-хәбәрһеҙ юғалыу

БЕССЛОВЕСНЫЙ, -ая, -ое 1. (лишённый 
способности речи) телһеҙ, һөйләшеүҙән



БЕССМЕННОСТЬ
(телдән) мәхрүм; бессловесное животное телһеҙ 
хайуан 2. (не сопровождающийся словами) 
һүҙһеҙ; бессловесная роль һүҙһеҙ роль 3. (мол
чаливый, безропотный) өндәшмәҫ, һөйләшмәҫ, 
өнһөҙ-тынһыҙ, һүҙһеҙ, өнһөҙ; бессловесный че
ловек өнһөҙ-тынһыҙ кеше

БЕССМЕННОСТЬ ж алмашһыҙ (сменаһыҙ) 
булыу; бессменность работы эштең сменаһыҙ 
булыуы

БЕССМЕННЫЙ, -ая, -ое алмашһыҙ, смена
һыҙ, даими; бессменный председатель алмаш 
һыҙ рәйес

БЕССМЁРТИЕ с 1. (вечное существование) 
мәңгелек, мәңге йәшәү; бессмертие природы тә
биғәттең мәңге йәшәүе 2. высок, (вечная слава) 
мәңгелек дан, үлемһеҙлек; стяжать себе бес
смертие үҙеңә мәңгелек дан ҡаҙаныу 

БЕССМЕРТНИК М  ШИҢМӘҪГӨЛ 

БЕССМЕРТНОСТЬ ж мәңгелек, үлемһеҙлек 
БЕССМЕРТНЫЙ, -ая, -ое 1. үлемһеҙ, үлмәҫ; 

народ бессмертен халыҡ үлемһеҙ 2. высок, мәң
гелек, мәңге үлмәҫ (онотолмаҫ); бессмертный 
подвиг мәңге онотолмаҫ батырлыҡ

БЕССМЫСЛЕННОСТЬ ж мәғәнә һеҙ лек; бес 
смысленность поступка ҡылыҡтың мәғәнәһеҙлеге 

БЕССМЫСЛЕННЫЙ, -ая, -ое 1. (лишённый 
смысла, содержания) мәғәнәһеҙ, аңлайышһыҙ, 
буталсыҡ; бессмысленный набор слов мәғәнәһеҙ 
һүҙҙәр теҙмәһе 2. (нелепый, бесцельный) мәғәнә
һеҙ, аҡылһыҙ, ахмаҡ; бессмысленный смех мә
ғәнәһеҙ көлөү; бессмысленный поступок ахмаҡ 
ҡыланыш 3. (неразумный, ничего не понимаю
щий) аҡылһыҙ, аҡыл ултырмаған; бессмыслен
ный ребёнок аҡыл ултырмаған бала

БЕССМЫСЛИЕ с 1. мәғәнәһеҙ булыу, мәғә
нәһеҙлек 2. фекерһеҙ булыу, фекерһеҙлек

БЕССМЫСЛИЦА ж\ разг. мәғәнәһеҙ (буш) 
һүҙҙәр, сафсата, мәғәнәһеҙлек, ахмаҡлыҡ; гово
рить бессмыслицу сафсата һатыу

БЕССНЕЖНЫЙ, -ая, -ое ҡарһыҙ, ҡар ятма
ған, әҙ ҡарлы; бесснежная зима ҡарһыҙ ҡыш; 
бесснежное поле ҡар ятмаған баҫыу

БЕССОВЕСТНОСТЬ ж намыҫһыҙлыҡ, оят
һыҙлыҡ, битһеҙлек, хаяһыҙлыҡ

БЕССОВЕСТНЫЙ, -ая, -ое намыҫһыҙ, оят
һыҙ, битһеҙ, хаяһыҙ; бессовестный человек на
мыҫһыҙ кеше; бессовестный обман оятһыҙ ялған 

БЕССОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое йөкмәт 
кеһеҙ, эстәлекһеҙ, мәғәнәһеҙ, буш; бессодер
жательная кнйга эстәлекһеҙ китап; бессодер
жательный человек буш кеше

БЕССОЗНАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (сопро
вождаемый потерей сознания) иҫһеҙ хәлдә, 
һушһыҙ; быть в бессознательном состоянии 
иҫһеҙ булыу 2. (безотчётный, невольный) аң
һыҙ рәүештә (аңғармаҫтан, ирекһеҙҙән) эшлән
гән; бессознательный жест аңғармаҫтан эшлән
гән ишара

БЕССОЛНЕЧНЫЙ, -ая, -ое ҡояшһыҙ, болот
ло; бессолнечный день ҡояшһыҙ көн

БЕССОННИЦА ж йоҡоһоҙлоҡ, йоҡлай ал
мау, йоҡо ҡасыу, йоҡо алмау; страдать бес
сонницей йоҡоһоҙлоҡ менән яфаланыу

БЕССОННЫЙ, -ая, -ое 1. йоҡоһоҙ үткәргән; 
бессонные ночи йоҡоһоҙ үткәргән төндәр 2. (не 
спящий, бодрствующий) йоҡламаған, уяу; бес
сонные птйцы уяу ҡоштар

БЕССШ бЗНЫ Й, -ая, -ое грам. теркәүесһеҙ; 
бессоюзная связь теркәүесһеҙ бәйләнеш; бес
союзное сложное предложение теркәүесһеҙ 
ҡушма һөйләм

БЕССПОРНО 1. нареч. бәхәсһеҙ, шикһеҙ, 
һис шикһеҙ; казаться бесспорно умной һис шик 
һеҙ аҡыллы булып күренеү 2. в знач. вводи, сл. 
әлбиттә, һис шикһеҙ; бесспорно, он талантли
вый поэт һис шикһеҙ, ул талантлы шағир

БЕССПОРНОСТЬ ж бәхәсһеҙ (шикһеҙ, шөб
һәһеҙ) булыу; бесспорность доказательства дә 
лилдең бәхәсһеҙ булыуы

БЕССПОРНЫЙ, -ая, -ое бәхәсһеҙ, шикһеҙ, 
шөбһәһеҙ, асыҡтан-асыҡ; бесспорная истина бә
хәсһеҙ хәҡиҡәт

БЕССРЁБРЕНИК м эскерһеҙ (бер ҡатлы) 
кеше

БЕССРОЧНЫЙ, -ая, -ое срокһыҙ, срогы сик
ләнмәгән, мөҙҙәтһеҙ; бессрочный паспорт срогы 
сикләнмәгән паспорт

БЕССТОЧНЫЙ, -ая, -ое (не имеющий сто
ка) аҡмаған, аҡмай торған, тымыҡ; бессточное 
озеро тымыҡ күл

БЕССТРАСТИЕ с дәртһеҙлек, һалҡынлыҡ, 
вайымһыҙлыҡ

БЕССТРАСТНЫЙ, -ая -ое дәртһеҙ, һалҡын, 
бошмаҫ, вайымһыҙ; бесстрастный человек 
дәртһеҙ кеше; бесстрастный взгляд һалҡын 
ҡараш

БЕССТРАШИЕ с ҡурҡыуһыҙлыҡ, ҡурҡыу
л ы ) белмәү, ҡыйыулыҡ, батырлыҡ, йөрәклелек 

БЕССТРАШНЫЙ, -ая, -ое ҡурҡыуһыҙ, ҡур
ҡыулы) белмәгән, ҡыйыу, батыр, батыр йөрәк
ле; бесстрашный воин батыр һуғышсы; бес
страшный путешественник ҡыйыу сәйәхәтсе 

БЕССТРУННЫЙ, -ая, -ое ҡылһыҙ, ҡылы 
булмаған ♦ бесструнная балалайка ярыҡ бара
бан (сер тота белмәгән кешегә ҡарата)

БЕССТЫДНИК м; разг. оятһыҙ (әҙәпһеҙ, 
тәртипһеҙ, инсафһыҙ, хаяһыҙ, битһеҙ) ир-ат; 
бесстыдница ж\ разг. оятһыҙ (әҙәпһеҙ, тәр
типһеҙ, инсафһыҙ, хаяһыҙ, битһеҙ) ҡатын-ҡыҙ 

БЕССТЫДНИЧАТЬ несов.', разг. оятһыҙла
ныу, хаяһыҙланыу

БЕССТЫДНОСТЬ ж оятһыҙлыҡ, әҙәпһеҙлек, 
тәртипһеҙлек, инсафһыҙлыҡ, хаяһыҙлыҡ, бит
һеҙлек

БЕССТЫДНЫЙ, -ая, -ое оятһыҙ, әҙәпһеҙ, 
тәртипһеҙ, инсафһыҙ, хаяһыҙ, битһеҙ; бес
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БЕСХРЕБЕТНОСТЬ
стыдный человек оятһыҙ кеше; бесстыдный по
ступок әҙәпһеҙ ҡыланыш

БЕССТЫДСТВО с оятһыҙлыҡ, әҙәпһеҙлек, 
тәртипһеҙлек, инсафһыҙлыҡ, битһеҙлек

БЕССЧАСТНЫЙ, -ая, -ое прост, бәхетһеҙ; 
бессчастный человек бәхетһеҙ кеше

БЕССЧЁТНЫЙ, -ая, -ое һанһыҙ, иҫәпһеҙ, 
иҫәпһеҙ-хисапһыҙ, бик күп; бессчётное число 
раз бик күп тапҡыр

БЕССЮЖЁТНЫЙ, -ая, -ое сюжетһыҙ; бес
сюжетный роман сюжетһыҙ роман

БЕСТАКТНОСТЬ ж 1. (отсутствие такта, 
чуткости) әҙәпһеҙлек, тактһыҙлыҡ, тупһыҙлыҡ, 
тотанаҡһыҙлыҡ, һөмһөҙлөк; бестактность пове
дения тәртиптә тотанаҡһыҙлыҡ 2. (бестактный 
поступок) килешһеҙлек, урынһыҙлыҡ

БЕСТАКТНЫЙ, -ая, -ое 1. әҙәпһеҙ, тактһыҙ, 
тотанаҡһыҙ, тупһыҙ; бестактный человек әҙәпһеҙ 
кеше 2. урынһыҙ, килешһеҙ (һцҙ йәки ҡылтн эш 
хаҡында)', бестактный вопрос урынһыҙ һорау 

БЕСТАЛАННОСТЬ I ж талантһыҙ (һәләтһеҙ, 
булдыҡһыҙ) булыу, талантһыҙлыҡ, һәләтһеҙлек, 
булдыҡһыҙлыҡ

БЕСТАЛАННОСТЬ II ж; у cm. бәхетһеҙлек, 
бисаралыҡ, меҫкенлек

БЕСТАЛАННЫЙ I, -ая, -ое талантһыҙ, һә
ләтһеҙ, булдыҡһыҙ; бесталанный поэт та
лантһыҙ шағир

БЕСТАЛАННЫЙ II, -ая, -ое уст. бәхетһеҙ, 
бисара, меҫкен, хәйерһеҙ; бесталанная головуш
ка бәхетһеҙ баш; бесталанный час хәйерһеҙ сәғәт 

БЕСТАРИФНЫЙ, -ая, -ое тарифһыҙ 
БЕСТЕЛЁСНЫЙ, -ая, -ое есемһеҙ, кәүҙәһеҙ 
БЕСТЕНЕВОЙ, -ая, -ое күләгәһе булмаған 

(төшмәгән), күләгәһеҙ; бестеневая лампа күлә
гәһеҙ лампа (кцләгә бирмәй торган махсус тө
ҙөлөшлө электр лампаһы)

БЁСТИЯ ж; разг. йылмаяҡ, алдаҡсы, хәй
ләкәр; ♦ продувная бёстия үтә алдаҡсы кеше 

БЕСТОЛКОВОСТЬ ж 1. (непонятливость, 
несообразительность) маҡаулыҡ, аңралыҡ, 
миңрәүлек; старческая бестолковость ҡарттарға 
хас миңрәүлек 2. (невразумительность, несвяз
ность) бәйләнешһеҙлек, аңлайышһыҙлыҡ, бу
талсыҡлыҡ, мәғәнәһеҙлек; бестолковость пере
вода тәржемәлә буталсыҡлыҡ; обнаружить бес
толковость мәғәнәһеҙлекте асыу (табыу)

БЕСТ О ЛКбВЩ ИНА ж; разг., неодобр. бу
талсыҡлыҡ, тәртипһеҙлек

БЕСТОЛКбВЫЙ, -ая, -ое 1. (непонятли
вый, несообразительный) маҡау, миңрәү, аңра, 
аңыш, белекһеҙ; бестолковый человек белекһеҙ 
кеше 2. (невразумительный, несвязный) бер-бе
реһенә бәйләнмәгән, бәйләнешһеҙ, аңлайышһыҙ, 
мәғәнәһеҙ, буталсыҡ; бестолковый перевод бу
талсыҡ тәржемә; бестолковое письмо мәғәнәһеҙ 
хат 3. (беспорядочный, совершаемый без опре
делённой цели, без толку) аңлайышһыҙ, рэте-

сираты булмаған, рәтһеҙ, тәртипһеҙ; началась 
бестолковая сумятица аңлайышһыҙ ығы-зығы 
башланды

БЁСТОЛОЧЬ ж; разг., неодобр. 1. бутал
сыҡлыҡ, тәртипһеҙлек 2. (о бестолковом чело
веке) маҡау, миңрәү, аңра (кеше); быть бесто
лочью миңрәү булыу

БЕСТРЕПЕТНЫЙ, -ая, -ое высок, ҡур
ҡыу белмәгән, ҡыйыу, батыр, ҡурҡыуһыҙ, ба
тыр йөрәкле, айбарлы; бестрепетный партизан 
батыр йөрәкле партизан

БЕСФОРМЕННЫЙ, -ая, -ое 1. формаһыҙ; 
бесформенная масса формаһыҙ масса 2. буталсыҡ, 
тоноҡ; бесформенные мечты буталсыҡ хыялдар 

БЕСХАРАКТЕРНОСТЬ ж; характерһыҙ лыҡ; 
признаки бесхарактерности характерһыҙлыҡ 
билдәләре

БЕСХАРАКТЕРНЫЙ, -ая, -ое характерһыҙ; 
бесхарактерный человек характерһыҙ кеше 

БЕСХВОСТЫЙ, -ая, -ое ҡойроҡһоҙ; бес
хвостый петух ҡойроҡһоҙ әтәс

БЕСХИТРОСТНОСТЬ ж хәйләһеҙлек, бер 
ҡатлылыҡ, эскерһеҙлек, мәкерһеҙлек; детская 
бесхйтростность балаларға хас бер ҡатлылыҡ 

БЕСХИТРОСТНЫЙ, ая, ое 1. хәйләһеҙ, 
бер ҡатлы, эскерһеҙ, мәкерһеҙ; бесхитростный 
ребёнок хәйләһеҙ бала 2. (простой, незамысло
ватый) ябай, хикмәтһеҙ; бесхитростный рас
сказ ябай хикәйә

БЕСХЛЁБИЦА ж; прост, икмәк (иген) етеш
мәү, икмәк (иген) юҡлыҡ, икмәккә (игенгә) ҡыт
лыҡ; послевоенная бесхлебица һуғыштан һуң 
икмәккә ҡытлыҡ

БЕСХОЗНЫЙ, -ая, -ое разг. эйәһеҙ, хужа
һыҙ; бесхозное имущество эйәһеҙ мөлкәт

БЕЗХОЗЙЙНЫЙ, -ая, -ое 1. (не имеющий 
собственника или неизвестно кому принадле
жащий) эйәһе (хужаһы) булмаған, эйәһеҙ, ху
жаһыҙ; бесхозяйный огород хужаһыҙ баҡса
2. (не имеющий своего хозяйства) үҙ хужалығы 
булмаған, хужалыҡһыҙ; бесхозяйный крестья
нин хужалыҡһыҙ крәҫтиән

БЕСХОЗЙЙСТВЕННОСТЬ ж 1. хужаһыҙ 
лыҡ; борьба против бесхозяйственности хужа 
һыҙлыҡҡа ҡаршы көрәш 2. тотона белмәү, бә- 
рәшәнлек, хужаһыҙлыҡ; бесхозяйственность 
руководйтеля етәксенең хужаһыҙлығы

БЕСХОЗЙЙСТВЕННЫЙ, ая, ое 1. (не 
умеющий вести хозяйство, не заботящийся о 
хозяйстве) хужаһыҙлыҡ, хужалығы булмаған; 
хужаларса ҡарамаған; бесхозяйственная жена 
хужаларса ҡарамаған ҡатын 2. (неэкономный) 
тотона (алып бара) белмәгән, бәрәшән, һаҡ
лыҡһыҙ; бесхозяйственное ведение дел хужа 
ларса эш алып бара белмәү

БЕСХРЕБЁТНОСТЬ ж; разг. (отсутствие 
твёрдости в характере, во взглядах) йомшаҡ
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БЕСХРЕБЕТНЫЙ
лыҡ, аумаҡайлыҡ; бесхребетность не украшает 
человека йомшаҡлыҡ кешене биҙәмәй

БЕСХРЕБЕТНЫЙ, -ая, -ое 1. (без хребта) 
үркәсһеҙ {тауҙар) 2. перен., разг. (беспринцип
ный) йомшаҡ, аумаҡай; бесхребетный человек 
аумаҡай кеше

БЕСЦВЕТНЫЙ, -ая, -ое 1. төҫһөҙ, буяуһыҙ, 
төҫө (буяуы) булмаған; бесцветный газ төҫһөҙ 
газ; бесцветная жйдкость төҫһөҙ шыйыҡлыҡ 
2. асыҡ (сағыу, баҙыҡ) булмаған, тоноҡ, төҫһөҙ; 
бесцветная ткань баҙыҡ булмаған туҡыма; бес
цветные глаза төҫһөҙ күҙҙәр 3. перен. (невыра
зительный) баҙыҡ булмаған, төҫһөҙ, күрмәлек
һеҙ; бесцветный рассказ төҫһөҙ хикәйә

БЕСЦЕЛЬНОСТЬ ж маҡсатһыҙ (файҙаһыҙ, 
буш) булыу, маҡсатһыҙлыҡ, бушлыҡ; бесцель
ность существования йәшәүҙең маҡсатһыҙ булыуы 

БЕСЦЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое маҡсатһыҙ, буш; 
бесцельное путешествие маҡсатһыҙ сәйәхәт; 
бесцельный спор буш бәхәс

БЕСЦЕНЗУРНОСТЬ ж цензура тарафынан 
ҡаралмау, цензураһыҙ лыҡ; бесцензурность пе
чати матбуғаттың цензураһыҙлығы

БЕСЦЕНЗУРНЫЙ, -ая, -ое цензуранан үт
мәгән, цензураһыҙ

БЕСЦЕННЫЙ, -ая, -ое 1. (неоценимый) ба
һалап бөтөргөһөҙ (бик) ҡиммәтле; бесценный 
подарок баһалап бөтөргөһөҙ бүләк; бесценные 
сокровища бик ҡиммәтле хазиналар 2. перен., 
уст. (дорогой, милый) һөйөклө, ҡәҙерле; бес
ценный друг ҡәҙерле дуҫ 3. уст. (неценный, ма
лоценный) хаҡы булмаған, осһоҙ

БЕСЦЁНОК: за бесценок (бик) арзанға, юҡ 
хаҡҡа, (бик) осһоҙға, бушлай тиерлек; купить за 
бесценок бик осһоҙға һатып алыу; продать за 
бесценок бик арзанға һатыу

БЕСЦЕРЕМОННОСТЬ ж тупһыҙлыҡ, тый
наҡһыҙлыҡ, һөмһөҙлөк, оятһыҙлыҡ, әрһеҙ
лек; проявить бесцеремонность тупһыҙлыҡ 
күрһәтеү

БЕСЦЕРЕМОННЫЙ, -ая, -ое тупһыҙ, тый
наҡһыҙ, тәртипһеҙ, тупаҫ, әрһеҙ, һөмһөҙ, 
оятһыҙ; бесцеремонный человек һөмһөҙ кеше; 
бесцеремонное обращение тупаҫ мөғәмәлә

БЕСЧЕЛОВЕЧНОСТЬ ж кешелекһеҙлек, рә
химһеҙлек, шәфҡәтһеҙлек, миһырбанһыҙлыҡ, 
аяуһыҙлыҡ, ҡанһыҙлыҡ, ҡаты бәғерлелек; про
явить бесчеловечность кешелекһеҙлек күрһәтеү 

БЕСЧЕЛОВЕЧНЫЙ, -ая, -ое кешелекһеҙ, рә
химһеҙ, шәфҡәтһеҙ, аяуһыҙ, ҡанһыҙ, ҡаты бә
ғерле; бесчеловечный поступок рәхимһеҙ ҡы
лыҡ; бесчеловечное обращение с природой 
тәбиғәт менән аяуһыҙ мөғәмәлә итеү

БЕСЧЁСТИТЬ несов. кого-что мәсхәрә (хур) 
итеү, яманатын һатыу, оятлы итеү, хурлыҡҡа 
төшөрөү; бесчестить свойм поступком кого-л. 
кемделер ҡылығың менән хур итеү

БЕСЧЕСТНОСТЬ ж намыҫһыҙлыҡ, выждан
һыҙлыҡ, инсафһыҙлыҡ, намыҫһыҙ (выжданһыҙ, 
инсафһыҙ) булыу; показать свою бесчестность 
үҙеңдең намыҫһыҙлығыңды күрһәтеү

БЕСЧЕСТНЫЙ, -ая, -ое намыҫһыҙ, выждан
һыҙ, инсафһыҙ; бесчестный поступок намыҫһыҙ 
ҡылыҡ

БЕСЧЁСТЬЕ с мәсхәрәлек, хурлыҡ, намыҫ
һыҙлыҡ, мәсхәрәле (хурлыҡлы, намыҫһыҙ) бу
лыу, намыҫҡа тейеү; нанестй бесчестье кому-л. 
кемдеңдер намыҫына тейеү

БЕСЧИННЫЙ, -ая, -ое у cm. әҙәпһеҙ, килеш
мәгән, килешһеҙ; бесчйнный поступок әҙәпһеҙ 
ҡыланыш

БЕСЧЙНСТВО с тәртип боҙоу, тәртипһеҙлек, 
башбаштаҡлыҡ, янъял, ғауға; совершйть бес 
чйнство янъял ҡуптарыу (сығарыу)

БЕСЧИНСТВОВАТЬ несов. башбаштаҡла
ныу, тәртип боҙоу, тәртипһеҙләнеү, тәртипһеҙлек 
ҡылыу, янъял ҡуптарыу, ғауға сығарыу

БЕСЧИСЛЕННОСТЬ ж иҫәпһеҙ (иҫәпһеҙ-хи
сапһыҙ, һанап бөтөргөһөҙ, бик күп) булыу; бес 
чйсленность домашних птиц ҡош ҡорттоң иҫәп 
һеҙ күп булыуы

БЕСЧИСЛЕННЫЙ, -ая, -ое иҫәпһеҙ, иҫәпһеҙ- 
хисапһыҙ, иҫәп-хисабы булмаған, һанап бөтөр
гөһөҙ; бесчйсленное множество һанап бөтөргө
һөҙ күп; бесчйс ленные толпы иҫәпһеҙ-хисапһыҙ 
төркөм; бесчйсленные звёзды иҫәпһеҙ йондоҙҙар 

БЕСЧУВСТВЕННОСТЬ ж 1. иҫ белмәү (той 
мау), иҫһеҙ булыу; бесчувственность тёла 
тәндең иҫ белмәүе 2. рәхимһеҙлек, шәфҡәт
һеҙлек, ҡаты бәғерлелек (күңеллелек); бес
чувственность врага дошмандың ҡаты бәғерле
леге 3. (равнодушие) вайымһыҙлыҡ, вайымһыҙ 
булыу; проявлять бесчувственность вайым 
һыҙлыҡ күрһәтеү

БЕСЧУВСТВЕННЫЙ, ая, ое 1. иҫһеҙ, иҫ 
белмәгән (тоймаған); бесчувственный орган иҫ
белмәгән ағза 2. (бессердечный) ҡаты күңелле 
(бәғерле), рәхимһеҙ, шәфҡәтһеҙ; бесчувствен
ный человек ҡаты бәғерле кеше 3. (равнодуш
ный) вайымһыҙ, иҫе китмәгән; бесчувственный 
взгляд вайымһыҙ ҡараш

БЕСЧУВСТВИЕ с 1. (потеря сознания) 
һушһыҙ, аңды (иҫте, һушты) юғалтыу, иҫтән 
(һуштан) яҙыу; лежать в бесчувствии һушһыҙ 
ятыу 2. (равнодушие) вайымһыҙлыҡ, һалҡын 
ҡанлылыҡ, мәғәнәһеҙлек, вайымһыҙ (бошмаҫ, 
һалҡын ҡанлы, тыныс күңелле) булыу; бес
чувствие к окружающей природе тирә йүндәге 
тәбиғәткә (мөхиткә) вайымһыҙ булыу

БЕСШАБАШНОСТЬ ж ; разг. 1. (беспеч
ность) ғәмһеҙлек, моңһоҙлоҡ, вайымһыҙлыҡ; 
проявлять бесшабашность ғәмһеҙлек күрһәтеү 
2. (безрассудство) саялыҡ, дыуамаллыҡ, ала
барманлыҡ; бесшабашность молодых людей 
йәштәрҙең дыуамаллығы
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БИБЛИЯ
БЕСШАБАШНЫЙ, -ая, -ое разг. 1. ғәмһеҙ, 

моңһоҙ, вайымһыҙ; бесшабашный человек ва
йымһыҙ кеше 2. (залихватский) дәртле, ялҡын
лы, тотанаҡһыҙ; бесшабашная песня тота
наҡһыҙ йыр 3. (безрассудный) сая, дыуамал; 
бесшабашный поступок дыуамал ҡылыҡ

БЕСШ бВНЫЙ, -ая, -ое йөйө булмаған, йөй
һөҙ; бесшовная труба йөйһөҙ торба

БЕСШУМНЫЙ, -ая, -ое тауышһыҙ, тауыш- 
тынһыҙ, шау-шыуһыҙ; бесшумный мотор та
уышһыҙ мотор

БЁТА ж бета (грек алфавитында икенсе хә
реф атамаһы)

БЁТА ЛУЧЙ мн.\ физ. бета-нурҙар (радиоак
тив матдәләр тарҡалғанда, атом ядроһынан 
айырылып сыҡҡан электрондар йәки пози
трондар ағымы)

БЁТА РАСПАД м\ физ. бета-тарҡалыш (атом 
ядроларының радиоактив әцерелештәре, был 
процеста ядролар, электрондар һәм антиней
трино йәки позитрондар һәм нейтрино айыры
лып сыға)

БЁТА ЧАСТЙЦЫ мн. (ед. бёта-частйца ж);
физ. бета-киҫәксәләр (бета-тарҡалыш ваҡы
тында хасил булған электрондар һәм пози
трондар)

БЁТЕЛЬ м бетель (црмәләп цҫә торған тро
пик цҫемлек)

БЕТбН  м бетон; заготовить бетон бетон 
әҙерләү

БЕТОНЙРОВАНИЕ с бетонлау; бетонйрова 
ние фундамента нигеҙҙе бетонлау

БЕТОНИРОВАТЬ сов., несоә. что бетонлау, 
бетон түшәү (йәйеү, ҡойоу); бетонйровать до
рогу юл бетонлау

БЕТОНИРОВАТЬСЯ несов. страд, от бето
нйровать

БЕТбННЫ Й, -ая, -ое 1. бетон ...ы; бетонный 
завод бетон заводы; бетонная масса бетон мас
саһы 2. бетон, бетондан яһалған; бетонный пол 
бетон иҙән

БЕТОНОМЕШАЛКА ж  бетон иҙгес (бол
ғауыс)

БЕТбНЩ ИК м бетонсы, бетон ҡойоусы (тү
шәүсе, йәйеүсе)

БЕФСТРбГАНОВ м бефстроганов (ҡаймаҡ 
соусында әҙерләнгән һыйыр ите)

БЕЧЕВА ж арҡан, ишелгән бау
БЕЧЕВКА ж бау, еп; завязать бечёвкой еп

менән бәйләү
БЁШЕНСТВО с 1. (болезнь) ҡотороу, 

ҡотороу ауырыуы, ҡотороҡ, ҡотороҡ ауыры
уы; заболеть бешенством ҡотороҡ менән ауы
рыу; прививка против бешенства ҡотороуға 
ҡаршы прививка 2. перен. (неистовство, 
ярость) шашыу, ҡотороноу, ярһыу, шашы
ныу, ҡаты асыуланыу; прийти в бешенство 
ҡотороноу

БЁШЕНСТВОВАТЬ несов. (неистовство
вать) ҡотороноу, ярһыу, шашыу; болельщики 
бёшенствовали на стадионе стадионда көйәр 
мәндәр ярһыны

БЁШЕНЫЙ, ая, ое 1. (больной) ҡоторған; 
бешеный волк ҡоторған бүре 2. (неистовый) 
ярһыу, үтә ҡыҙыу, ҡоторонҡо, шашҡан; беше
ный характер үтә ҡыҙыу холоҡ 3. (яростный) 
перен. сиктән тыш көслө (ҙур), ғәҙәттән тыш; 
бешеная скорость сиктән тыш ҙур тиҙлек 
♦ бешеные деньги сиктән тыш күп аҡса; беше
ные цёны разг. сиктән тыш хаҡ 

БЕШМЁТ м бишмәт
БИАТЛбН м\ спорт, биатлон (саңғыла яры

шыуҙан һәм винтовка менән сәпкә атыуҙан 
торған ҡышҡы ярыш төрө)

БИАТЛОНЙСТ м и БИАТЛОНЙСТКА ж 
биатлонсы; соревнование биатлонйстов биат 
лонсылар ярышы

БИ БА Бб ж нескл. бибабо (кәмит ҡурсаҡ) 
БИБЛЕЙСКИЙ, -ая, -ое тәүрат ...ы; биб

лейский текст тәүрат тексы
БИБЛИбГРАФ м библиограф 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ, ая, ое 1. биб 

лиографик; библиографический справочник 
библиографик белешмә; библиографический 
указатель библиографик күрһәткес 2. библио
графия ...ы; библиографический отдел жур
нала журналдың библиография бүлеге ♦ биб
лиографическая редкость һирәк осрай торған 
китап

БИБЛИОГРАФИЯ ж библиография; биб
лиография изданий А .С.Пушкина А.С.Пушкин 
баҫмаларының библиографияһы; библиография 
по истории башкирской литературы башҡорт 
әҙәбиәте тарихы буйынса библиография; со
ставить библиографию библиография төҙөү 

БИБЛИОТЕКА ж китапхана; детская библи
отека балалар китапханаһы; передвижная биб
лиотека күсмә китапхана; библиотека учёного 
ғалим китапханаһы

БИБЛИОТЕКАРЬ м и разг. БИБЛИО  
ТЁКАРША ж китапханасы

БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ с китапханасы 
лыҡ белеме (китапхана эшен ойоштороу ту
раһындағы фән)

БИБЛИОТЕЧНЫЙ, -ая, -ое китапхана ...ы; 
библиотечный каталог китапхана каталогы 

БИБЛИОФИЛ м библиофил, китап һөйөүсе 
(һирәк осрай торған һәм ҡиммәтле китаптар 
йыйыуға әцәҫ кеше)

БИБЛИОФЙЛЬСКИЙ, -ая, -ое библиофил ...ы 
БИБЛИОФЙЛЬСТВО с библиофиллыҡ (һи

рәк осрай торған һәм ҡиммәтле китаптар йы
йыу шөғөлө)

БИБЛИЯ ж Библия, Тәүрат (йәһцд һәм хри
стиан диненең төп китабы)

83



БИВАК
БИВАК и БИВУАК м бивуак (ғәскәрҙәрҙең 

һәм сәйәхәтселәрҙең асыҡ һауала ҡуныу йәки 
ял итец өсөн туҡталған урыны) ♦ жить (как) 
на бивуаках теләһә ҡайһылай йәшәү

БИВАЧНЫЙ и БИВУАЧНЫЙ, ая, -ое биву- 
ак ...ы, бивуакта; бивуачные палатки бивуак са
тырҙары; бивуачная жизнь бивуак тормошо, би
вуакта йәшәү

БИВНИ мн. (ед. бивень м) һуғар (һуҡҡы) 
тештәр; бйвни слона филдең һуҡҡы тештәре 

БИГУДИ мн. нескл. бигуди; электрйческие 
бигудй электр бигудийы; пластмассовые бигудй
пластмасса бигуди

БИДОН м бидон; алюмйниевый бидон алю
мин бидон; бидон для молока һөт бидоны

БИЁНИЕ с см. бйться; биение сердца йөрәк 
тибеше; биение пульса пульс һуғыуы

БИЖУТЁРИЯ ж бижутерия (затлы таш
тарҙан, металдан яһалған ҡатын-ҡыҙ биҙә- 
цестәре)

БИЗНЕС м бизнес, табышлы кәсеп; делать 
бйзнес бизнес яһау (эшләү); заниматься бйзне
сом бизнес менән шөғөлләнеү

БИЗНЕСМЁН м бизнесмен (бизнес менән 
шөғөлләнгән кеше)

Б И ЗбН  м бизон (Төньяҡ Америкала йәшәгән 
ҡырағай цгеҙ)

БИКВАДРАТНЫЙ: биквадратное уравнение
мат. биквадрат тигеҙләмәһе

БИКФОРДОВ: бикфордов шнур уст. бик- 
форд бауы (шартлатҡыс матдәгә ут ебәрец өсөн 
тәғәйенләнгән, цҙәгенә дары тултырылған бау) 

БИЛЁТ м\ ө разн. знач. билет; проездной би
лет (транспортта) йөрөү өсөн алынған билет, юл 
билеты; билет на концерт концерт билеты; лоте
рейный билет лотерея билеты; военный билет 
хәрби билет; казначейский билет казначейство 
билеты; студенческий билет студент билеты; эк
заменационный билет имтихан билеты ♦ белый 
билет у cm. аҡ билет (хеҙмәткә яраҡһыҙлыҡты 
белдергән танытма)', жёлтый билет һары билет 
(революцияға тиклем Рәсәйҙә фәхишәләргә би
релә торған махсус паспорт)', зелёный билет 
у cm. йәшел билет (хәрби хеҙмәттән ваҡытлы
са ҡалдырылғанлыҡты белдергән танытма)', 
волчий билёт у cm. бүре билеты (сәйәси ыша
нысһыҙлыҡ тураһында документ)', пригла 
сйтельный билет саҡырыу билеты

БИЛЕТЁР м и разг. БИЛЕТЁРША ж билет 
ҡараусы (тикшереүсе); работать билетёром би
лет тикшереүсе булып эшләү

БИЛЁТНЫЙ, -ая, -ое билет ...ы; билетная 
касса билет кассаһы

БИЛИНГВЙЗМ м см. двуязычие 
БИЛЛИбН м биллион (мең миллион, мил

лиард)
БИЛЛИбННЫ Й, -ая, -ое биллион

БИ ЛЛ бН  м\ спец, биллон (1. йыйн. эшләц 
өсөн тотолған металл хаҡы цҙенә ҡарағанда 
ҡиммәтерәҡ булған ваҡ тимер аҡса 2. ваҡ 
аҡса һуғыуға китә торған арзанлы көмөш һ.б. 
металдар)

БИЛЛбННЫ Й, -ая, -ое биллон 
БИЛЛЬ м билль (АҠШ-та, Бөйөк Брита- 

нияла парламентта ҡарала торған закон 
проекты)

БЙЛО с 1. (металлическая доска, в кото
рую бьют для подачи различных сигналов) саң, 
шаңғы; бить в бйло саң ҡағыу 2. (ударная 
частъ разных приспособлений и машин) 
ҡаҡҡыс, һуҡҡыс; бйло маслобойки май яҙғыс- 
тың ҡаҡҡысы; бйло трепальной машйны талҡыу 
машинаһының һуҡҡысы

БИЛЬЙРД м бильярд; играть в бильярд 
бильярд уйнау

БИЛЬЙРДНЫЙ, -ая, -ое 1. бильярд ...ы; би
льярдный шар бильярд шары; бильярдный кий
бильярд таяғы 2. в знач. сущ. бильярдная ж 
бильярд бүлмәһе, бильярдхана

БИМЕТАЛЛИЗМ м биметаллизм (ике ме
талды, мәҫ., алтын менән көмөштө аҡса берә
мегенең нигеҙе итеп йөрөтөц системаһы) 

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, ая, ое 1. биме 
талл; биметаллйческий провод биметалл сым 
(провод) 2. биметаллик, биметаллизм; биметал 
лйческая система биметаллик система

БИМЕТАЛЛЫ мн. (ед. биметалл м) биметал- 
дар (ике төрлө металл ҡатлаған йәки ирет
мәнән торған материал)

БИНОКЛЬ м бинокль; театральный бинокль 
театр бинокле; полевой бинокль хәрби бинокль 

БИНОКУЛЙРНЫЙ: бинокулярное зрение 
бинокуляр күреү (ике кцҙҙең дә берҙәй кцреце); 
бинокулярный микроскоп бинокуляр микроскоп 
(ике окулярлы микроскоп)

БИ Н бМ  м\ мат. бином, ике быуын 
БИНТ м бинт, бәйләүес; перевязать рану 

бинтом яраны бинт менән бәйләү
БИНТОВАТЬ несоә. кого-что бинтлау, бинт 

менән бәйләү (урау); бинтовать голову башты 
бинт менән бәйләү

БИНТОВАТЬСЯ несоә. страд, от бинтовать
БИ О ... ҡушма һцҙҙәрҙең “тормошҡа ҡа

р а ғ а н “тормош” һәм “биология” мәғәнәләрен 
аңлатҡан беренсе өлөшө, мәҫ., биосфера био
сфера; биостанция биология станцияһы

БИОГЕОГРАФИЯ ж биогеография (хайуан
дарҙың, цҫемлектәрҙең һәм микроорганизмдар
ҙың донъя буйлап таралыу закондары ту
раһындағы фән)

БИ бГРАФ  м биограф (биография төҙөцсе)', 
биограф В.И.Чапаева В.И.Чапаев биографы 

БИОГРАФЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое биография 
...ы, биографик; биографйческий очерк биогра
фик очерк
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БИТЫИ
БИОГРАФИЯ ж биография (кемдең дә 

булһа тормош юлын һцрәтләц); биография 
Ш .Бабича Ш.Бабич биографияһы

БИбЛОГ м биолог, биология белгесе 
БИОЛОГЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое биология ...ы, 

биологик; биологическая станция биология 
станцияһы

БИОЛбГИЯ ж биология (йәнле тәбшәт ту
раһындамы фән)

БИбН ИКА ж бионика (кибернетиканың ин
женерлыҡ мәсьәләләрен сисецҙә биологик проце
старҙы файҙаланыуҙы өйрәнә торман бцлеге) 

БИОПСИЯ ; к\ мед. биопсия (сирҙең төрөн 
билдәләц маҡсатында микроскоп ярҙамында 
тикшерец өсөн ауырыу амзанан туҡыма ҡыр
ҡып алыу)

БИОСФЁРА ж биосфера (Ер шарында тере
клек таралман өлөш)

БИО ТбКИ мн. (ед. биоток м) биотоктар (ке
шенең һәм юмары төҙөлөшлө хайуандарҙың ме
йеһендә электромагнит тирбәлеце)

БИОФИЗИКА ж биофизика (тере организ
мда барман физик һәм физик-химик процестар
ҙы өйрәнә торман фән)

БИОХИМИЧЕСКИЙ, -ая, -ое биохимия 
...ы, биохимик; биохимическая наука биохимия 
ғилеме

БИОХИМИЯ ж биохимия (тере материяма 
хас булман химик процестарҙы өйрәнә тор- 
ман фән)

БИПЛАН м биплан (ҡушар ҡанатлы са
молет)

БИРЖА ж биржа (эре сауҙа һәм финанс эш
тәре буйынса бәйләнеш булдырыу учрежде
ниеһы)', фондовая бйржа фонд биржаһы; то
варная бйржа тауар биржаһы; хлебная бйржа 
икмәк (иген) биржаһы; лесная бйржа урман 
биржаһы ♦ бйржа труда хеҙмәт биржаһы (эш 
көсөн ялламанда эшсе менән йцнсел араһында 
бәйләнеш алып барыусы учреждение)

БИРЖЕВИК м биржасы (биржа эше менән 
шөмөлләнгән кеше)

БИ РЖ ЕВбЙ , -ая, -ое биржа ...ы; биржевой 
маклер биржа маклеры (аралашлыҡ итецсе, ки- 
лештерецсе)

БИРКА ж бирка (номерлы йәки яҙыулы ҡа
лай, таҡта)', привязать к чемодану бйрку су
маҙанға бирка тағыу

БИРМАНСКИЙ, -ая, -ое бирман ...ы; бир
манский язык бирман теле

БИРМАНЦЫ мн. бирмандар, бирман халҡы 
/ /  ед. бирманец м бирман ир-аты; бирманка ж 
бирман ҡатын-ҡыҙы

БИРЮ ЗА ж фирүзә (биҙәц әйбере эшләц 
өсөн ҡулланылмай зәңгәр йәки йәшкелт төҫ
тәге аҫыл таш)

БИРЮ ЗбВЫ Й , -ая, -ое 1. фирүзә, фирүзә 
...ы, фирүзәнән яһалған; перстень с бирюзовым

камнем; бирюзовый перстень фирүзә ҡашлы йө 
ҙөк 2. (о цвете) фирүзә төҫлө, зәңгәр (төҫтәге), 
йәшел-зәңгәр; бирюзовое море зәңгәр диңгеҙ; 
бирюзовое платье йәшел-зәңгәр күлдәк

б и р к 5к  м\ разг. ҡырыҫ (төйтөк, томһа) кеше 
♦ смотреть бирюком сырайын һытыу, ҡараңғы 
сырай күрһәтеү, бүре һымаҡ (төйтәйеп, ҡаш 
аҫтынан) ҡарау

БИРЙЛЬКИ: играть в бирюльки юҡты буш 
ҡа бушатыу, юҡ-бар нәмә менән шөғөлләнеү 

БИС межд. бис ( “ҡабатла", “тамы бер ҡа
бат” мәмәнәһендә тамашасылар тарафынан 
әйтелгән һцҙ); кричать бис бис ҡысҡырыу 

БИСЕР м собир. сәйлән (бик ваҡ быяла мәр
йен)', белый бйсер аҡ сәйлән; украшать бйсером 
сәйлән менән биҙәү ♦ метать бйсер перед 
свйньями аҡылһыҙға аҡыл һатыу

БИСЕРИНА ж\ разг. сәйлән бөртөгө 
БИСЕРНЫИ, -ая, -ое сәйләндән эшләнгән, 

сәйлән менән биҙәлгән; бйсерный кисет сәйлән 
менән биҙәлгән янсыҡ ♦ бйсерный почерк ваҡ 
ҡына һәм тигеҙ генә итеп яҙыу

БИСИРОВАТЬ сов., несоә. что и без доп. 
бисҡа сығыу (тамашасыларҙың һорауы буйын
са ҡабатлап башҡарыу)', курайст бисйровал 
три раза ҡурайсы өс тапҡыр бисҡа сыҡты

БИСКВИТ м бисквит (йомортҡа, һөт-май, 
шәкәр ҡушып бешерелгән йомшаҡ, татлы 
печенье төрө)', ванйльный бисквйт ванилле 
бисквит

БИСКВИТНЫМ, -ая, -ое бисквит; бисквйт 
ное пирожное бисквит пирожный

БИССЕКТРИСА ж\ мат. биссектриса (мө
йөштө урталай бцлецсе тура һыҙыҡ)

БИТА ж\ разг. (при игре в бабки) һаҡа; (при 
игре в городки) бура таяғы; (в разных играх) 
атҡы, атҡый, атабай, таяҡ

БИТВА ж алыш, ҡаты (хәл иткес) һуғыш; 
Куликовская бйтва Куликово һуғышы; бйтва за 
Москву Мәскәү өсөн ҡаты һуғыш

БИТКИ мн. (ед. биток м) тапалған (ту
ралған) ит котлеты

БИТКОМ: битком набйт тыңҡыслап (төй
гөсләп) тултырылған, туп-тулы, төйөп тул
тырған кеүек

БИТУМНЫЙ и БЙТУМНЫЙ, ая, ое битум 
...ы, битум

БИТУМЫ и БЙТУМЫ мн. (ед. битум и 
бйтум м) битум; нефтяные бйтумы нефть битум
дары

БИТЫИ, -ая, -ое 1. прич. от бить 2. прич. 
(убитый) һуйылған, атып алынған; бйтая 
охотником птйца һунарсы тарафынан һуйылған 
(атып төшөрөлгән) ҡош 3. прил. ярыҡ, ватыҡ, 
онтаҡ; бйтая посуда ватыҡ һауыт-һаба ♦ бйтый 
час бер нисә сәғәт буйы, сәғәт буйына, бик оҙаҡ, 
әллә күпме (бушҡа цткәрелгән ваҡыт ту
раһында)



БИТЬ
БИТЬ несов. 1. кого һуғыу, туҡмау; (ногами) 

тибеү, типкесләү; бить кулаком йоҙроҡлап 
туҡмау; бить ногами типкесләү 2. кого-что, чем 
һуғыу, бәреү, сапсыу; бить цепом шыбағас 
менән һуғыу; конь бьёт копытами по земле ат 
тояҡтары менән ерҙе сапсый 3. во что, обо что, 
по чему бәреү, ҡағыу, һуғыу; ветер бьёт в лицо 
ел биткә бәрә; волна бьёт о берег тулҡын ярға 
ҡаға; дождь бьёт в окно ямғыр тәҙрәгә бәрә 4. во 
что; перен. (с особой силой действовать на 
ощущения, чувства и т.д. — о свете, запахе, 
звуке и т.д.) бәреп (ярып) инеү, бәреп тороу; 
запах перекйсшего теста бил в нос артаған 
ҡамыр еҫе танауҙы ярып инде 5. кого-что 
туҡмау, еңеү, тар-мар итеү, ҡыйратыу; бить вра
га дошманды ҡыйратыу 6. кого; перен. атып 
(һуғып) алыу, һунар итеү; бить уток өйрәктәргә 
һунар итеү 7. обычно по кому-чему (стрелять) 
атыу, ут асыу; бить по врагу дошманға ут асыу 
8. кого-что атыу, атып төшөрөү; он бьёт птйцу 
на лету ул ҡошто осоп барған еренән атып 
төшөрә 9. по кому-чему; перен. (бичевать) фаш 
итеү, ҡаты тәнҡитләү, туҡмау, ҡамсылау; бить 
по недостаткам кәмселектәрҙе фаш итеү; бить по 
бюрократйзму бюрократизмды ҡаты тәнҡитләү
10. (дробить на мелкие части, размельчать) 
ваҡлау, ватыу, онтау; бить камень таш ваҡлау
11. (разбивать, раскладывать) онтау, ватыу; 
бить посуду һауыт-һаба ватыу 12. (стремитель
но вытекать) бәреп тороу (сығыу), урғылып 
(саптырып) тороу (сығыу), атылыу; бить фон
таном фонтан булып бәреп тороу; из раны бьёт 
кровь яранан ҡан саптырып аға 13. во что (уда
рами производить звуки) ҡағыу, һуғыу; бить в 
колокол саң (ҡыңғырау) ҡағыу; бить в барабан 
барабан ҡағыу 14. (в некоторых ремёслах: из
готовлять, делать что-л. особым образом) 
туҡыу, һуғыу, тетеү; бить масло: 1) май туҡыу 
(яҙыу, бешеү, төшөрөү); 2) май һығыу; бить 
шерсть йөн тетеү; бить монету аҡса һуғыу
15. без доп. (издавать звуки, отбивать удары) 
һуғыу; часы бьют полдень сәғәт ун икене һуға
16. (трясти, вызывать дрожь) биҙгәк тотоу; 
меня бьёт лихорадка мине биҙгәк тота ♦ бить 
баклуши разг. эт һуғарыу, ел ҡыуыу, йөн тибеү; 
бить в глаза күҙгә бәрелеп тороу, күҙгә ташла
ныу; бить карту кәртте ябыу; бить в набат оран 
һалыу, яу һалыу; бить тревогу оран һалыу; бить 
в (одну) точку бер нөктәгә һуғыу (бер 
йцнәлештә генә эшләц); бить ключом ҡайнап 
тороу (эш, тормош, көс-ҡецәт һ.б. тураһын
да); бить по карману кеҫәгә һуғыу, зыян килте
реү; бить мймо цели маҡсаттан ситкә китеү, 
маҡсатҡа ирешмәү; бить наверняка уңышҡа 
ышанып эш итеү; бить челом баш эйеү, үтенеү, 
үтенеп һорау, ялбарыу

БИТЬЕ с 1. разг. см. бить 1; 2. см. бить 10; 
битьё посуды һауыт-һаба ватыу

БИТЬСЯ несов. 1. с кем-чем алышыу, 
һуғышыу, көрәшеү; бйться с врагом дошман 
менән алышыу; бйться на шпагах шпага менән 
алышыу 2. (ударяться, колотиться обо что- 
л .)  һуғылыу, бәрелеү, ҡағылыу, һуғыу, бәреү; 
волны бйлись о бёрег тулҡындар ярға ҡағыла 
ине; бйться головой об стену баш менән стенаға 
бәрелеү 3. (метаться, трепаться) һуғылыу, 
үрһәләнеү, тулау; бйться в бреду һаташып 
үрһәләнеү 4. над чем, с кем-чем и без доп.; пе
рен. (прилагать все усилия) тырышлыҡ 
күрһәтеү, тырышыу, ыҙаланыу; бйться над ре
шением задачи мәсьәләне сисергә тырышыу 
5. (пульсировать) тибеү, ҡағыу; сердце бьётся 
йөрәк тибә 6. (разбиваться — о посуде, етек
ле) ватылыу, ыуалыу, онталыу; бйться вдребез
ги селпәрәмә килеп ватылыу 7. страд, от бить 
♦ бйться как рыба об лёд ергә (ҡороға) таш
ланған балыҡ кеүек тулау (тыпырсыныу), 
ҡыйын хәлдән сығырға тарышыу; бйться об за
клад малға (аҡсаға) бәхәсләшеү, еңешеү; хоть 
головой об стену бейся башыңды ташҡа орһаң 
да (цтәй алмаҫлыҡ эш, ауыр хәл тураһында) 

ь и т н 5 г  м ҙур кәүҙәле йөк аты 
БИФШТЁКС м бифштекс (ҡурылган һыйыр 

ите)
БЙЦЕПС м бицепс (беләк мускулы)
БИЧ м 1. оҙон ҡамсы, сыбыртҡы; хлопать би

чом сыбыртҡы шартлатыу 2. кого-чего; перен. 
(острое обличение чего-л.) ут, ялҡын; бич са 
тйры сатира уты (ялҡыны) 3. кого-чего; перен. 
(бедствие, несчастье) бәлә, афәт; брак — бич 
производства брак — производствоның бәләһе 

БИЧЕВАТЬ несов. 1. кого-что (сечь, хле
стать плетью, кнутом) һыҙырыу, ярыу, ҡам
сылау, сыбыртҡылау 2. кого; перен. фаш итеү, 
ҡаты тәнҡитләү, туҡмау; бичевать бюрократизм 
бюрократизмды ҡаты тәнҡитләү

БИЧЕВАТЬСЯ несов. страд, от бичевать 
БЛАГО I с 1. (благополучие, счастье, добро) 

бәхет, именлек, мәнфәғәт; трудйться на благо 
Родины Тыуған ил мәнфәғәте өсөн хеҙмәт итеү
2. обычно мн. блага чего или какие байлыҡтар, 
рәхәтлектәр, муллыҡтар; земные блага тормош 
рәхәтлектәре; материальные блага матди бай
лыҡтар; наслаждаться благами жйзни тормош 
рәхәтлектәренән кинәнеү ♦ всех благ! иң изге 
теләктәр!; ни за какйе блага! һис тә, һис бер 
хәлдә лә!

БЛАГО II союз; разг. да/дә, ҙа/ҙә, ла/лә, 
-ғас/-гәс, -ҡас/-кәс, икән, ярай инде; берй, 
благо дают бирәләр икән, ал

БЛАГОВЁРНЫЙ м; разг., шутл. хәләл 
ефет, ир; благоверная ж; разг., шутл. хәләл 
ефет, йәмәғәт, бисә, ҡатын

БЛАГОВИДНЫЙ, -ая, -ое 1. у cm. (прият
ный с виду) ҡарар күҙгә арыу ғына (матур ғына, 
һәйбәт кенә); благовйдная женщина ҡарар күҙгә



БЛАГОЗВУЧНЫЙ
матур ғына ҡатын 2. (приличный, пристойный) 
уңайлы, яйлы; благовидный предлог яйлы 
сәбәп, уңайлы һылтау; остаться дома под благо 
вйдным предлогом уңайлы һылтау табып өйҙә 
ҡалыу

БЛАГОВОЛЁНИЕ с мәрхәмәт, илтифат; 
пользоваться благоволением чъим-л. кемдеңдер 
мәрхәмәтенән файҙаланыу

БЛАГОВОЛИТЬ несоә. к кому яҡшы 
мөнәсәбәттә тороу, илтифат итеү, теләктәшлек 
күрһәтеү

БЛАГОВбНИЕ с 1. книжн. (приятный за
пах, аромат) хуш еҫ 2. мн. благовония; уст. 
хуш еҫле нәмәләр

БЛАГОВбННЫЙ, -ая, -ое хуш еҫле; благо
вонный запах черёмухи муйыл сәскәһенең хуш 
еҫе

БЛАГОВОСПЙТАННОСТЬ ж әҙәплелек, 
тәрбиәлелек, инсафлылыҡ, әҙәпле (тәртипле, ин
сафлы, һапалы) булыу; проявлять благовос
питанность әҙәплелек күрһәтеү

БЛАГОВОСПИТАННЫЙ, ая, ое әҙәпле, 
тәрбиәле, инсафлы, тәүфиҡлы; благовоспитан
ный человек әҙәпле кеше; благовоспитанный ре
бёнок тәүфиҡлы бала

БЛАГОГОВЕЙНЫЙ, -ая, -ое книжн. (ысын) 
хөрмәт менән һуғарылған, ихтирамлы, хөрмәтле, 
түбәнселекле

БЛАГОГОВЕНИЕ с; книжн. оло ихтирам, 
хөрмәт, ололау

БЛАГОГОВЕТЬ несоә. перед кем-чем\ 
книжн. (берәй кешегә) оло ихтирам күрһәтеү, 
баш эйеү, хөрмәт итеү; благоговеть перед вете
ранами войны һуғыш ветерандарына оло ихти
рам күрһәтеү

БЛАГОДАРИТЬ несоә. кого-что рәхмәт бел
дереү (әйтеү); благодарю тебя һиңә рәхмәт; бла
годарим вас һеҙгә рәхмәт

БЛАГОДАРНОСТЬ ж рәхмәт, рәхмәт белде
реү; выражать благодарность рәхмәт белдереү; 
получйть благодарность рәхмәт алыу; слова 
благодарности рәхмәт һүҙҙәре

БЛАГОДАРНЫЙ, -ая, -ое 1. (признат ель
ный ком у-л.) рәхмәтле, яҡшылыҡтың ҡә
ҙерен белгән; благодарный человек яҡшы
лыҡтың ҡәҙерен белгән кеше; я вам очень 
благодарен һеҙгә рәхмәтем бик ҙур 2. перен. 
һөҙөмтәле, уңышлы; благодарный труд һө
ҙөмтәле хеҙмәт

БЛАГОДАРСТВЕННЫЙ, -ая, -ое уст. 
рәхмәт .. .ы; благодарственное письмо рәхмәт 
хаты; благодарственные слова рәхмәт 
һүҙҙәре

БЛАГ ОДАРЯ 1. деепр от благодарить
2. предлог с дат. п. арҡала, арҡаһында, 
сәбәпле, -лыҡтан/-лектән, -ға/-гә күрә; благода
ря тебе он выучился һинең арҡала ул уҡып

сыҡты; благодаря вашим заботам һеҙҙең 
ҡайғыртыуығыҙ арҡаһында ♦ благодаря тому 
что союз -ға/-гә күрә

БЛАГОДАТНЫЙ, -ая, -ое бай, мул, рәхәт, 
хозур, шифалы; благодатный край бай төбәк; 
благодатный дождь шифалы ямғыр; благо
датная тишина хозур тыныслыҡ (тынлыҡ)

БЛАГОДАТЬ ж 1. байлыҡ, муллыҡ, бәрәкәт; 
вся эта благодать наша бөтә был байлыҡ беҙҙеке 
2. иркенлек, хозурлыҡ; вот где благодать! бына 
ҡайҙа ул хозурлыҡ! ♦ тишь да гладь да божья 
благодать тып-тыныс тормош

БЛАГОДЁНСТВИЕ с именлек, хозурлыҡ, 
иркен, хозур тормош; благоденствие страны ил
дең именлеге

БЛАГОДЁНСТВОВАТЬ несоә. рәхәт (иркен, 
имен) йәшәү; их семья благоденствовала 
уларҙың ғаиләһе рәхәтлектә йәшәне

БЛАГОДЁТЕЛЬ М и БЛАГОДЕТЕЛЬНИЦА
ж яҡшылыҡ (шәфҡәт, ярҙам) итеүсе, игелек 
күрһәтеүсе, яҡлаусы

БЛАГОДЕТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (благо
творный) шифалы, файҙалы; благодетельное 
влияние клймата климаттың шифалы тәьҫире; 
благодетельный совет файҙалы кәңәш 2. уст. 
(добрый) ярҙамсыл, изгелекле, шәфҡәтле; бла
годетельный человек изгелекле кеше

БЛАГОДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ несоә. кому-че
му, уст. яҡшылыҡ (ярҙам) итеү, изгелек 
(миһырбанлыҡ) күрһәтеү

БЛАГО ДЕЙНИЕ с; высок, яҡшылыҡ, изге
лек, миһырбанлыҡ, яҡшы (изге) эш; оказать 
благодеяние изгелек күрһәтеү

БЛАГОДУШЕСТВОВАТЬ несоә. ғәмһеҙ 
(ҡайғыһыҙ, тыныс, бошмай) йәшәү

БЛАГОДУШИЕ с (добродушие) яҡшы (киң) 
күңеллелек, рәхимлелек, миһырбанлыҡ, шәф
ҡәт; проявлять благодушие шәфҡәт күрһәтеү 

БЛАГОДУШНЫЙ, -ая, -ое яҡшы (киң) 
күңелле, миһырбанлы, шәфҡәтле; благодушный 
человек киң күңелле кеше

БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬ М и б л а г о ж е л А 
ТЕЛЬНИЦА ж яҡшылыҡ (изгелек) теләүсе 

БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ ж яҡшылыҡ, из
гелек, киң күңеллелек; проявлять благоже
лательность киң күңеллелек күрһәтеү

БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое изгелекле, 
киң күңелле, яҡшылыҡ теләгән; благожелатель
ный человек изгелекле кеше

БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬСТВОВАТЬ несоә. яҡ
шылыҡ (изгелек) теләү

БЛАГОЗВУЧИЕ с и БЛАГОЗВУЧНОСТЬ ж 
аһәңлек, ҡолаҡҡа яғымлы булыу, матур яңғыраш; 
благозвучие кубайра ҡобайырҙың аһәңлеге

БЛАГОЗВУЧНЫЙ, -ая, -ое аһәңле, матур 
яңғырашлы, ҡолаҡҡа яғымлы; благозвучный 
стих матур яңғырашлы шиғыр



БЛАГОЙ
БЛАГОЙ і, -ая -ое уст. (хороший, добрый) 

изге, яҡшы; благое намерение изге ниәт
БЛАГбЙ II, -ая, -ое (сумасбродный, взбал

мошный) дыуамал, килделе-киттеле; благой че
ловек дыуамал кеше ♦ благйм матом кричать яр 
һалып ҡысҡырыу, һөрән һалыу, ер ярып 
ҡысҡырыу

БЛАГОЛЁПИЕ с; уст. (величественная 
красота) мөһабәтлек, күркәмлек, матурлыҡ; 
благолепие природы тәбиғәт матурлығы

БЛАГОЛЕПНЫЙ, -ая, -ое уст. мөһабәт, 
күркәм, матур; благолепный собор мөһабәт 
собор

БЛАГОМЫСЛЯЩИЙ, -ая, -ее уст. (разум
ный, здравомыслящий) аҡыллы (дөрөҫ) фекер 
йөрөткән; благомыслящий человек дөрөҫ фекер 
йөрөткән кеше

БЛАГОНАДЁЖНОСТЬ ж\ уст. инабатлы 
(ышаныслы) булыу, инабатлылыҡ, ышаныслы
лыҡ; проявлять благонадёжность ышаныс 
лылыҡ күрһәтеү

БЛАГОНАДЁЖНЫЙ, -ая, -ое уст. инабат
лы, ышаныслы; благонадёжный человек инабат
лы кеше

БЛАГОНАМЕРЕННОСТЬ ж\ уст. изге ниәт 
(теләк), яҡшы (изге) уй

БЛАГОНАМЕРЕННЫЙ, -ая, -ое уст. изге 
ниәтле (теләкле), яҡшы (изге) уйлы

БЛАГОНРАВИЕ с; уст. инсафлылыҡ, тәрти
плелек, әҙәплелек, тәрбиәлелек; благонравие ре
бёнка баланың инсафлылығы

БЛАГОНРАВНЫЙ, -ая, -ое уст. инсафлы, 
тәртипле, әҙәпле, тәрбиәле; благонравный чело
век инсафлы кеше; благонравное поведение 
тәртипле ҡылыҡ

БЛАГООБРАЗИЕ с күркәмлек, күркәм 
(һөйкөмлө, күркле), күркәм ҡиәфәтле; благооб
разие человека кешенең күркәм ҡиәфәте

БЛАГОПОЛУЧИЕ с 1. (спокойная жизнь) 
именлек, тыныслыҡ; благополучие семьй ғаилә 
именлеге 2. (обеспеченность, довольство) бай
лыҡ, муллыҡ 3. уст. (счастье) бәхет, уңыш
лыҡ; желать благополучия бәхет теләү

БЛАГОПОЛУЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (удачный, 
успешный) уңышлы; благополучный исход опе
рации операцияның уңышлы тамамланыуы
2. (спокойный, без неприятностей) тыныс, 
имен, ҡайғы-хәсрәтһеҙ; благополучная жизнь 
тыныс тормош

БЛАГОПРИОБРЕТЁННЫЙ и БЛАГОПРИ 
ОБРЕТЕННЫЙ, -ая, -ое (приобретённый лич
но, не наследственный) үҙ көсө (тырышлығы) 
менән тапҡан; благоприобретённые драгоценно
сти үҙ көсө менән тапҡан затлы нәмәләр

БЛАГОПРИСТОЙНОСТЬ ж әҙәплелек, 
әхлаҡлылыҡ, инсафлылыҡ, тәртиплелек, тәр
биәлелек, бәҫлек; соблюдать благопристойность 
әҙәплелек һаҡлау

БЛАГОПРИСТОЙНЫЙ, ая, ое әҙәпле, 
әхлаҡлы, инсафлы, тәртипле, тәрбиәле; благо
пристойное поведение әҙәпле ҡылыҡ

БЛАГОПРИЙТНЫЙ, -ая, -ое 1. (способст
вующий чему-л., удобный для чего-л.) уңайлы, 
яйлы, ҡулайлы; благоприятные условия уңайлы 
шарттар; благоприятный случай яйлы осраҡ
2. (хороший, одобрительный) яҡшы тип та
былған, хуп күрелгән, ыңғай; благоприятный 
отзыв о повести повесть хаҡында ыңғай баһа 

БЛАГОПРИЙТСТВОВАТЬ несов. кому-че
му яйы (уңайы) килеп тороу, уңайлы (яйлы) бу
лыу, булышлыҡ (ярҙам) итеү; погода благо
приятствовала уборке урожая һауа шарттары 
уңыш йыйыу өсөн яйлы булды

БЛАГОРАЗУМИЕ с уйлап (аҡыл менән) эш 
итеү, аҡыл, аҡыллылыҡ; потерять благоразумие 
аҡылһыҙланыу, аҡылды юғалтыу

БЛАГОРАЗУМНОСТЬ ж см. благоразумие 
БЛАГОРАЗУМНЫЙ , -ая, -ое аҡыллы, 

төплө, ныҡлы, уйлап (аҡыл менән) эш итеүсән; 
благоразумный человек төплө кеше; благора
зумный совет аҡыллы кәңәш

БЛАГОРОДИЕ: ваше (его, их) благородие 
ғали йәнәптәре, бөйөк әфәнде (революциям а 
тиклемге Рәсәйҙә юмары ҡатлам кешеләрен, 
дәрәжәһенә ҡарап, айырып өндәшец һцҙе) 

БЛАГОРОДНЫЙ, -ая, -ое 1. оло йөрәкле, 
юғары намыҫлы, выжданлы; благородный чело
век юғары намыҫлы кеше 2. (возвышенный) 
бөйөк, юғары, изге; благородное дёло изге эш; 
благородная цель бөйөк маҡсат 3. (обладающий 
изяществом) күркәм, гүзәл, матур, нәзәкәтле; 
благородная красота гүзәл матурлыҡ 4. уст. 
(дворянского происхождения) затлы, затлы 
нәҫел, аҫыл һөйәк; ♦ благородные металлы аҫыл 
металдар (алтын, көмөш, платина)

БЛАГОРОДСТВО с 1. (величие, возвышен
ность) юғары намыҫлылыҡ, юғары выжданлы- 
лыҡ; благородство душй күңелдең юғары выж- 
данлылығы 2. (высокое достоинство, изящест
во, красота) дәрәжәлелек, нәзәкәтлек, бәҫлек, 
гүзәллек, күркәмлек, матурлыҡ; благородство 
стйля стиль матурлығы; благородство осанки 
буй-һын нәзәкәтлеге

БЛАГОСКЛОННОСТЬ ж күңел ятышы, ил- 
тифатлыҡ, яҡшы мөнәсәбәт; проявлять благо
склонность яҡшы мөнәсәбәт күрһәтеү, яҡшы 
мөнәсәбәттә булыу

БЛАГОСКЛОННЫЙ, -ая, -ое яҡшы (изге) 
теләкле, илтифатлы, яҡшы мөнәсәбәттә булған, 
күңелгә ятышлы (ятҡан); благосклонный чело
век изге теләкле кеше; благосклонное отно
шение илтифатлы мөнәсәбәт

БЛАГОСЛОВЕНИЕ с 1. уст. фатиха, доға; 
получить благословение фатиха алыу 2. разг., 
шутл. (одобрение) ризалыҡ биреү, хуплау, 
яҡшы теләк
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БЛЕДНОСТЬ
БЛАГОСЛОВЁННЫЙ, -ая, -ое 1. уст. фати- 

ха (ризалыҡ, доға) алған; благословенный день 
фатиха алған көн 2. высок, бәхетле, имен; бла
гословенная страна бәхетле ил

БЛАГОСЛОВИТЬ сов. кого-что 1. (перекре
ститъ) фатиха биреү, доға ҡылыу; благосло 
вйть детёй балаларға фатиха биреү 2. (одоб
ритъ) ризалыҡ биреү, хуплау; благословить 
мнение кого-л. кемдеңдер фекерен хуплау
3. (возблагодаритъ) шөкөр итеү, рәхмәт уҡыу; 
благословйть судьбу яҙмышҡа шөкөр итеү

БЛАГОСОСТОЙНИЕ с иркен (мул) тормош, 
байлыҡ, муллыҡ, етешлек; лйчное благосос
тояние шәхси байлыҡ

БЛАГОСТНЫЙ, -ая, -ое книжн. шифалы, 
бәхет (байлыҡ, ҡот) килтергән, күңелле, рәхәт; 
благостный дождь шифалы ямғыр; благостные
дни күңелле көндәр

БЛАГОТВОРИТЕЛЬ м и БЛАГОТВОРЙ 
ТЕЛЬНИЦА ж шәфҡәт (изгелек, игелек, яҡшы
лыҡ, ярҙам) күрһәтеүсе, ярҙам итеүсе

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ж шәфҡәт (из
гелек, яҡшылыҡ, ярҙам) күрһәтеү, шәфҡәтле
лек, изгелек итеү

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое шәфҡәт 
лек (изгелек, яҡшылыҡ, ярҙам) ...ы, хәйриә; бла
готворительный концерт шәфҡәтлек концерты; 
благотворйтельное общество хәйриә йәмғиәте

БЛАГОТВОРИТЕЛЬСТВОВАТЬ несов. 
шәфҡәт (изгелек, яҡшылыҡ, ярҙам) күрһәтеү, 
хәйер биреү

БЛАГОТВОРЙТЬ несов.', книжн., уст. 
шәфҡәтлек күрһәтеү

БЛАГОТВОРНОСТЬ ж яҡшы (шифалы, 
файҙалы) булыу; благотворность лечения дауа
ланыуҙың шифалы булыуы

БЛАГОТВОРНЫЙ, -ая, -ое яҡшы, шифа
лы, файҙалы; благотворный климат шифалы 
климат

БЛАГОУСТРАИВАТЬ несов. см. благоуст
роить

БЛАГОУСТРОЕННОСТЬ ж уңайлы (яйлы, 
төҙөк, етеш) булыу, төҙөклөк, етешлек; благоус
троенность села ауылдың төҙөклөгө

БЛАГОУСТРОЕННЫЙ, ая, ое уңайлы, яй 
лы, төҙөк, етеш, уңайлы яҡтары (шарттары) 
булған; благоустроенная квартира уңайлы шар 
ттары булған фатир

БЛАГОУСТРОИТЬ сов. что төҙөкләндереү, 
яйға һалыу; благоустроить улицу урамды 
төҙөкләндереү

БЛАГОУСТРОЙСТВО с төҙөкләндереү, яйға 
(тәртипкә) килтереү, етештереү; благоустройст
во детских площадок балалар майҙансыҡтарын 
төҙөкләндереү

БЛАГОУХАНИЕ с хуш еҫ; благоухание цве
тбв сәскәләрҙең хуш еҫе

БЛАГОУХАННЫЙ, -ая, -ое хуш еҫле; благо
уханные цветы хуш еҫле сәскәләр

БЛАГОУХАТЬ несов. хуш еҫ аңҡытыу 
(бөркөү), хуш еҫ сығарыу (таратыу); розы бла
гоухают розалар хуш еҫ аңҡыта

БЛАГОЧЕСТИВЫЙ, -ая, -ое уст. диндар, 
дин тотҡан, тәҡүә; благочестйвый человек дин
дар кеше

БЛАГОЧЁСТИЕ с; уст. диндарлыҡ, дин то
тоу, динле булыу, тәҡүәлек

БЛАЖЁННЫЙ, ая, ое 1. (счастливый, 
благополучный) бәхетле, шат(лыҡлы), хозур; 
блаженная улыбка шат йылмайыу 2. в знач. 
сущ. блаженный м и блаженная ж\ рел. (юроди
вый) дәрүиш, байғош 3. разг. (чудной) аҡылға 
һай, йүләр, диуана

БЛАЖЁНСТВО с 1. оло (ҙур) бәхет 2. хозур
лыҡ, рәхәтлек, ләззәт ♦ на верху блаженства 
рәхәтлектең сигенә сығыу, хозурлыҡ кисереү 

БЛАЖЁНСТВОВАТЬ несов. рәхәтләнеү, 
ләззәтләнеү, хозурланыу

БЛАЖИТЬ несов.', прост, алйотланыу, ҡото
роу, йүләрләнеү, тилереү; перестань блажйть! 
алйотланма!

БЛАЖ НбЙ , -ая, -ое прост, алйот, йүләр, 
дыуамал, тинтәк, диуана, килделе-киттеле; 
блажной человек тинтәк кеше

БЛАЖЬ ж\ разг. дыуамаллыҡ, тинтәклек, 
диуаналыҡ, алйотлоҡ, йүләрлек; выкинь блажь 
из головы! башыңдан сығарып ташла шул дыуа
маллыҡты!

БЛАНК м бланк; телеграфный бланк теле 
граф бланкыһы; заполнять бланк бланк(ыны) 
тултырыу

БЛАНКОВЫЙ, -ая, -ое бланк ...ы; бланко
вый листок бланк ҡағыҙы

БЛАНМАНЖЁ с нескл.', кул. бланманже 
(ҡаймаҡтан йәки миндаль һөтөнән яһалган 
желе)

БЛАНШИРОВАТЬ несов. что\ кул. бе
шекләү, бешекләп алыу; бланшировать грибы 
бәшмәктәрҙе бешекләп алыу; бланшировать по
мидоры помидорҙарҙы бешекләп алыу

БЛАТ м 1. йәшерен (шартлы) тел 2. прост. 
танышлыҡ, белешлек, таныш-тоношлоҡ, әш
нәлек; получйть по блату таныш-тоношлоҡ 
менән алыу

БЛЕДНЁТЬ несов. 1. төҫ китеү (ҡасыу), 
төҫһөҙ булыу, ҡобараһы осоу, ҡомһарыу, 
ағарыу, ағарыныу; бледнеть от страха 
ҡурҡыуҙан ағарыныу; нёбо бледнеет күк йөҙө 
ағара 2. перен. тоноҡланыу, көсөн (әһәмиәтен) 
кәметеү, төҫһөҙләнер

БЛЕДНОЛИЦЫЙ, -ая, -ее ағарынған йөҙлө, 
төҫө ҡасҡан, көл төҫлө, нурһыҙ йөҙлө; бледно
лицый ребёнок нурһыҙ йөҙлө бала

БЛЁДНОСТЬ ж 1. төҫө ҡасҡан (киткән) бу
лыу, көлһыу төҫ, йөҙөндә нуры булмау,
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БЛЕДНЫЙ
ағарынғанлыҡ, нурһыҙлыҡ; бледность лица төҫ 
ҡасҡанлыҡ 2. асыҡ (сағыу) булмау, тоноҡлоҡ; 
бледность красок буяуҙар тоноҡлоғо 3. перен. 
баҙыҡһыҙлыҡ, көсһөҙ (тасуирһыҙ, ярлы) булыу; 
бледность изложения хикәйәләүҙең тасуирһыҙ 
булыуы

БЛЁДНЫЙ, -ая, -ое 1. төҫө ҡасҡан (киткән), 
ағарынған, нурһыҙ, көлһыу; бледное лицо 
нурһыҙ йөҙ 2. тоноҡ, төҫһөҙ; бледный узор 
төҫһөҙ биҙәк; бледная луна тоноҡ ай; бледный 
цвет тоноҡ төҫ 3. перен. (невыразительный, ли 
шённый яркости — о языке, стиле и т.д.) 
көсһөҙ, баҙыҡ булмаған, төҫһөҙ; бледный рас
сказ төҫһөҙ хикәйә

БЛЕКЛОСТЬ ж төҫ уңған булыу, тоноҡлоҡ, 
һулығанлыҡ; блёклость красок буяуҙар(ҙың) то
ноҡлоғо; блёклость цветов төҫтәрҙең уңған булыуы

БЛЕКЛЫЙ, -ая, -ое 1. шиңгән, һулыған; блё
клая трава һулыған үлән; блёклые цветы 
шиңгән сәскәләр 2. (лишённый яркости окра
ски) төҫөн юғалтҡан, тоноҡ, уңған; блёклый тон 
тоноҡ төҫ; блёклые краски төҫөн юғалтҡан бу
яуҙар

БЛЕКНУТЬ несоә. 1. шиңеү, һулыу, ҡороу; 
цветы блёкнут сәскәләр шиңә(ләр) 2. төҫөн 
юғалтыу, тоноҡланыу, уңыу; перед рассветом 
звёзды блёкнут таң алдынан йондоҙҙар тоноҡла
налар)

БЛЕСК м 1. ялтырауыҡ, ялтырау, ялтыр; 
блеск солнца ҡояш ялтырауы; блеск молнии 
йәшен ялтырауы; блеск самовара потускнел са
мауырҙың ялтыры бөткән; придавать блеск ял
тыр итеү, ялтыратыу 2. перен. (пышность, ве
ликолепие) ҡупшылыҡ, күркәмлек, гүзәллек; 
блеск наряда кейемдең ҡупшылығы 3. чего; пе
рен. (яркое проявление каких-л. достоинств, 
способностей) сағылыш; блеск таланта та- 
лант(тың) сағылышы; блеск ума аҡыл(дың) 
сағылышы ♦ во всём блеске матурлығы 
(күркәмлеге) менән балҡып торған; с блеском иҫ 
киткес шәп, ғәжәп яҡшы

БЛЕСНА ж ялтырауыҡ, ялтамбый, алдатҡыс, 
йылтырма (ҡармаҡ төбөнә ҡуйылған алдатҡыс 
йылтыр ҡалай)\ удочка с блесной йылтырмалы 
ҡармаҡ

БЛЕСНИТЬ несоә. что и без доп.; рыб. йыл
тырмаға ҡаптырыу (балыҡты)

БЛЕСНУТЬ сов. 1. йылтырап (йылтлап) ки
теү, йылт итеп ҡуйыу (ҡалыу), ялтлау; блеснула 
молния йәшен ялтланы 2. перен. келт итеп иҫкә 
төшөү, ҡапыл башҡа килеү (төшөү), ҡабыныу, 
сағылып китеү; у меня блеснула мысль башыма 
ҡапыл бер уй килде; блеснула надежда ҡапыл 
өмөт ҡабынды

БЛЕСТЁТЬ несоә. 1. чем и без доп. йылты
рау, ялтырау, йылҡ-йылҡ итеү, йылҡылдау, 
йылмылдау, ялт (ялт-йолт) итеү, йым-йым итеү, 
йымылдау йылтылдау; на нёбе блещут звёзды

күктә йондоҙҙар йым-йым итә; роса блестйт на 
солнце ҡояшта ысыҡ ялтырай 2. йылтырау, ял
тырау; волосы блестят сәсе йылтырап тора
3. мызлау, йызлау, ялтырау, йылтырау; у него 
глаза блестят уның күҙҙәре мызлап тора 4. чем; 
перен. айырылып тороу (берәй сифаты менән), 
иҫ китереү, таң ҡалдырыу; он блещет талантом 
ул һәләте менән айырылып тора; она блещет 
красотой ул матурлығы менән таң ҡалдыра

БЛЕСТКИ мн. (ед. блёстка ж) 1. (украше
ние) елбәҙәк, йылтыр-йышыр, йылтылдаҡ; 
вышитое блёстками платье елбәҙәк менән 
(елбәҙәкләп) сигелгән күлдәк 2. чего; перен. 
(отдельные яркие проявления каких-л. способ
ностей, дарований) сатҡылар, осҡондар; блёст
ки таланта һәләтлек сатҡылары; блёстки поэзии 
шиғриәт сатҡылары

БЛЕСТЙЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от блестеть
2. прил. (яркий, сверкающий) ялтырап (йылты
рап, мызлап) торған, ем-ем итеп (емелдәп) 
торған; блестящие звёзды емелдәп торған йон
доҙҙар; блестящие глаза мызлап торған күҙҙәр
3. прил. (великолепный, роскошный) ҡупшы, 
күркәм, гүзәл, бик матур; блестящий вечер 
(бик) матур кисә; блестящий наряд бик ҡупшы 
кейем 4. прил.; перен. (замечательный, превос
ходный) бик яҡшы (шәп, һәйбәт), иҫ киткес, 
һоҡландырғыс, бына тигән; получйть блестящее 
образование бик яҡшы белем алыу; блестящий 
артйст бына тигән артист; блестящие успехи 
бик шәп уңыштар

БЛЕФ м уйҙырма, буш ҡыуыҡ
БЛЁЯНИЕ с см. блёять
БЛЁЯТЬ несоә. мәэлдәү, бәэлдәү, баҡырыу 

(һарыҡ, кәзә тураһында)
БЛИЖАИШИИ, -ая, -ее 1. преәосх. cm. от 

блйзкий иң яҡын, иң яҡындағы; ближайшее по
чтовое отделение иң яҡындағы почта бүлексәһе
2. (первоочередной) беренсе сираттағы, яҡында
ғы; ближайшая задача беренсе сираттағы бурыс
3. (непосредственный, прямой) туранан-тура, 
туп-тура, төп, яҡындан; при ближайшем его 
участии уның туранан-тура ҡатнашлығы менән

БЛИЖНИИ, -яя, -ее 1. яҡын, яҡындағы, 
яҡын ятҡан; блйжние сёла яҡындағы ауылдар
2. (кратчайший, недальний) тура, урау бул
маған, ҡыҫҡа; ехать блйжней дорогой тура юл 
менән барыу 3. уст. (находящийся в кровном 
родстве) ҡан-ҡәрҙәш, (бик) яҡын; ближний 
родственник яҡын туған 4. в знач. сущ. блйжний 
м (о человеке) яҡын кеше; заботиться о блйж 
нем яҡын кеше(ң) тураһында хәстәрлек күреү

БЛИЗ предлог с род. п. эргәһендә, янында, 
яҡынында; близ дома өй эргәһендә; близ города 
ҡала янында

БЛИЗИТЬСЯ несоә. яҡынайыу, яҡынлашыу, 
яҡынлау; блйзится туча болот яҡынлай; лёто 
блйзится йәй яҡынлаша



БЛОКНОТНЫЙ

БЛИЗКИМ, -ая, -ое і .  (недалёкий) яҡын, 
яҡындағы; близкое расстояние яҡын ара; 
блйзкий лес яҡындағы урман 2. (короткий)', 
разг. оҙон түгел, ҡыҫҡа; блйзкая дорога ҡыҫҡа 
юл 3. (о времени) яҡын, яҡында буласаҡ; 
блйзкое будущее яҡын киләсәк 4. (о родстве) 
яҡын; блйзкий родственник яҡын туған, 
бауырҙаш 5. в знач. сущ. блйзкие мн. туғандар, 
яҡындар, ҡәрҙәштәр 6. (об отношениям дуҫлыҡ, 
әшнәлек мөнәсәбәтендә булған, яҡын дуҫ, әшнә 
(кеше); блйзкий друг яҡын дуҫ; блйзкий чело
век дуҫ кеше; блйзкая подруга яҡын әхирәт 7. в 
чём, чему, по чему, к чему и без доп. (сходный, 
похожий) яҡын, оҡшаш; блйзкий к оригиналу 
перевод оригиналға яҡын тәржемә

БЛИЗКО 1. нареч. яҡындан; блйзко позна
комиться яҡындан танышыу 2. нареч. яҡын; 
блйзко подойтй яҡын барыу 3. в знач. сказ. 
яҡын; блйзко до города ҡалаға яҡын; ночь 
блйзко тән яҡын

БЛИЗЛЕЖ АЩ ИЙ, -ая, -ее яҡындағы, 
йәнәштәге, яҡын-тирәләге, эргәләге, яҡында 
(эргәлә) урынлашҡан, яҡында (эргәлә) ятҡан; 
близлежащий город яҡында ятҡан, (урын
лашҡан) ҡала; близлежащие районы яҡын- 
тирәләге райондар

БЛИЗНЕЦЫ мн. (ед. близнец м) 1. игеҙәк
тәр, игеҙ балалар 2. астр. Игеҙәктәр (йон
доҙлоҡ)

БЛИЗОРУКИЙ, -ая, -ое 1. күрәш, күрә- 
ғарау; близорукие глаза күрәш күҙҙәр 2. перен. 
(непроницательный) һуҡыр, алдан күрә бел
мәгән; близорукая полйтика һуҡыр сәйәсәт 

БЛИЗОРУКОСТЬ ж 1. күрәшлек 2. перен. 
(непроницательность) һуҡырлыҡ, алдан күрә 
белмәү; политйческая близорукость сәйәси 
һуҡырлыҡ

БЛИЗОСТЬ ж 1. (близкий) яҡынлыҡ; 
блйзость города ҡаланың яҡынлығы 2. (тесная 
дружеская связь) яҡын мөнәсәбәт; блйзость от
ношений мөнәсәбәттәр яҡынлығы 3. (интимные 
отношения) бәйләнеш, яҡынлыҡ; физйческая 
блйзость енси бәйләнеш

БЛИЗЬ ж яҡын ара, яҡын ер 
БЛИК м нур шәлкеме, яҡты шәүлә; блик от 

солнца ҡояштан төшкән нур шәлкеме; блик от 
костра усаҡтан төшкән яҡты шәүлә

БЛИН м ҡоймаҡ; горячие блины эҫе ҡоймаҡ; 
печь блины ҡоймаҡ ҡойоу ♦ первый блин комом 
тәү эш кәүеш

БЛИНДАЖ м; әоен. блиндаж; построить 
блиндаж блиндаж ҡороу

БЛИНДАЖНЫЙ, -ая, -ое әоен. блиндаж 
...ы; блиндажные балки блиндаж урҙалар(ы); 
блиндажный лаз блиндаж ауыҙы

БЛЙННЫЙ, -ая, -ое 1. ҡоймаҡ ...ы; блйнная 
мука ҡоймаҡ оно 2. ө знач. сущ. блйнная ж ҡой- 
маҡхана

БЛИНТ м; типогр. блинт (китап тыш- 
лыгына буяуһыҙ биҙәк, яҙыу баҫыу)

БЛЙНЧАТЫЙ, -ая, -ое ҡоймаҡтан ҡатлама; 
блйнчатый пирог ҡоймаҡтан ҡатлама бәлеш 

БЛЙНЧИКИ мн. (ед. блйнчик м) (неболь
шие тонкие блины, обычно с начинкой) ҡой
маҡ; блйнчики с творогом эремсек төрөлгән 
ҡоймаҡ

БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое см. блестящий
2 - 4

БЛИСТАТЬ несов. см. блестеть
БЛИЦ м блиц (фото төшөргәндә ҡапыл 

гына көслө яҡтылыҡ бирә торган лампа, 
ҡыуыҡса)

БЛОК I м блок, сығыр; поднять блоком
сығыр менән күтәреү

БЛОК II м блок (1. бер нисә дәцләт, фирҡә 
йәки ойошманың бергә эш итец маҡсатында 
берләшеце 2. тех. бер нисә өлөштән торган 
ҡоролманың береһе, секция 3. тех. бетон 
ҡушылмаһынан ҡойолган төҙөлөш материалы) 

БЛОКАДА ж 1. блокада, ҡамау, ҡамалыш; 
остаться в кольце блокады ҡамау ҡулсаһында 
ҡалыу, ҡамауҙа ҡалыу 2. перен. блокада; поли
тйческая блокада сәйәси блокада; экономйчес- 
кая блокада иҡтисади блокада; финансовая бло
када финанс блокадаһы 3. физиол. (выключение 
функций какого-л. органа или системы) блока
да яһау, блокадалау; блокадаһы; новокайновая 
блокада новокаин менән блокада яһау, новокаин 
блокадаһы

БЛОКАДНЫЙ, -ая, -ое блокада ...ы, ҡама
лыш; блокадное кольцо блокада ҡулсаһы; бло
кадные дни блокада көндәре, ҡамалыш көндәре 

БЛОКГАУЗ м; воен. блокгауз (хәрби оборо
на ныгытмаһы)

БЛОКИРОВАТЬ сов., несов. 1. блокадалау, 
блокада яһау, блокадаға алыу, ҡамау, ҡамап алыу, 
ҡамауҙа тотоу; блокйровать порт портты ҡамап 
алыу 2. перен. ҡамасау яһау, ҡамасаулау; бло
кйровать игрока уйынсыға ҡамасау яһау (көсөн, 
хәлен алыу маҡсатында) 3. ж.-д. юлды ябыу; 
блокйровать железную дорогу тимер юлды ябыу 

БЛОКИРОВАТЬСЯ I сов., несов. см. блок 
II 1 блокка инеү, берләшеү

БЛОКИРОВАТЬСЯ II несов. страд, от 
блокйровать

БЛОКИРОВКА ж 1. см. блокйровать, бло- 
кйроваться I; 2. ж.-д. блокировка (поездар 
йөрөшөн механик рәцештә яйга, рәткә һала 
торган сигналдар системаһы)

БЛОКИРОВОЧНЫЙ, ая, ое ж.-д. блоки 
ровка ...ы; блокировочная система блокировка 
системаһы; блокировочный сигнал блокировка 
сигналы

БЛОКНбТ м блокнот, ҡуйын (кеҫә) дәфтәре 
БЛОКНбТНЫ Й, -ая, -ое блокнот ...ы; блок

нотный лист блокнот бите
91



БЛОНДИН

БЛОНДИН м блондин, һары сәсле ир-ат; 
блондинка ж блондинка, һары сәсле ҡатын-ҡыҙ 

БЛОХА ж бөрсә ♦ земляная блоха ер 
бөрсәһе (цҫемлек ҡоротҡосо)', ловйть (выйски- 
вать) блох прост, ваҡ-төйәк етешһеҙлек эҙләү, 
соҡоноу

БЛбЧНЫ Й I, -ая, -ое сығыр ...ы; блочный 
канат сығыр арҡаны

БЛОЧНЫЙ II, ая, ое см. блок II 2, 3 
БЛОШИНЫИ, -ая, -ое бөрсә ...ы; блошйный

укус бөрсә тешләүе
БЛУД м; уст. уйнаш, зина, фәхеш, енси 

аҙғынлыҡ, аҙманлыҡ
БЛУДИТЬ I несоә.', прост. 1. уйнаш итеү, зи

на (фәхеш) ҡылыу, аҙып-туҙып йөрөү 
2. урлашыу, урлау, ташыу (бесәй тураһында) 

БЛУДИТЬ II несоә.', прост, аҙашыу; блудйть 
по лесу урманда аҙашыу

БЛУДЛИВОСТЬ ж; прост, уйнаш, зина, 
фәхишәлек, енси аҙғынлыҡ, йөрөмтәл булыу 

БЛУДЛИВЫИ, -ая, -ое прост. 1. (распут
ный) аҙғын, боҙоҡ, зина (фәхеш) ҡылған, 
йөрөмтәл 2. (проказливый, вороватый) аҙғын, 
аҙымтыҡ, тиләҫкәү; блудлйвая кошка аҙғын 
бесәй; блудлйвая корова тиләҫкәү һыйыр

БЛУДНИЦА ж; прост, уйнашсы ҡатын-ҡыҙ 
БЛЕДНЫЙ: блудный сын уст. юлдан яҙған 

бала (малай)
БЛЕДНЯ м и ж\ прост, см. блудйть I 2; 

кошка-блудня уғры бесәй
БЛУЖДАНИЕ с см. блуждать; блуждание в 

потёмках ҡараңғылыҡта аҙашып йөрөү; блуж
дание мыслей фекерҙәр сыуалыуы

БЛУЖДАТЬ несоә. 1. (бродитъ, скитать
ся) гиҙеп йөрөү, ҡыҙырыу, ҡыҙырыныу; блуж
дать по улице урам ҡыҙырыу; блуждать по 
городу ҡала буйлап ҡыҙырыныу 2. (бродитъ, 
плутать) аҙашыу, аҙашып йөрөү; блуждать по 
лесу урманда аҙашып йөрөү 3. чем и без 
доп.; перен. (о взгляде, глазах) йүгереп (уйнап) 
тороу; (о мыслях) буталсыҡ хәлгә килеү, бута
лыу, сыуалыу

БЛУЖДАЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от блуж
дать 2. прил. йүгерек, йылғыр; блуждающий 
взгляд йүгерек ҡараш; блуждающие глаза йүге
рек күҙҙәр ♦ блуждающий нерв анат. гиҙеүсе 
нерв; блуждающая почка мед. гиҙеүсе бөйөр; 
блуждающие огнй убыр уты (төнөн яҡтырып 
кцренгән фосфор газы)

БЛ ^ЗА  ж блуза (1. киң ирҙәр кцлдәге
2 .  ҡатын-ҡыҙҙар итәк өҫтөнән кейә торган 
кофта); шёлковая блуза ебәк блуза; надёть 
блузу блуза кейеү

БЛИЗКА ж блузка; сйтцевая блузка ситса 
блузка; надёть блузку блузка кейеү

БЛНІДО С 1 .  (посуда) табаҡ, таштабаҡ, ҙур 
тәрилкә 2. (кушанье) ашамлыҡ, блюдо; вкусное 
блюдо тәмле ашамлыҡ; обед из трёх блюд ѳс

блюдолы төшкө аш ♦ как на блюде ус төбөндәге 
кеүек күренеү

БЛЮДОЛИЗ м ; уст. әрәмтамаҡ
БЛЙДЦЕ с сынаяҡ аҫты, йәйкә; фарфоровое 

блюдце фарфор йәйкә
БЛЙМИНГ м; тех. блюминг (ҙур прокат 

станы)
БЛЮСТИ несоә. что һаҡлау, күҙәтеү; блю 

стй народные интересы халыҡ мәнфәғәтен 
һаҡлау; блюстй дисциплйну труда хеҙмәт тәрти
бен һаҡлау

БЛЮСТИТЕЛЬ м и БЛЮСТИТЕЛЬНИЦА
ж чего; уст., теперь upon, һаҡлаусы, күҙәтеүсе, 
тотоусы; блюстйтель порядка тәртип һаҡлаусы; 
блюстйтель закона закондың (ҡанундың) үтәле
шен күҙәтеүсе

БЛЙХА ж 1. айыл, айыл башы, айылса, та
ралғы, еҙ тәңкә; медная бляха еҙ айыл; застег
нуть бляху айылды ҡаптырыу 2. уст. (метал
лическая пластина с надписью или номером) 
бляха, номерлы ҡалай; бляха сторожа ҡарауыл
сы бляхаһы

БОА нескл. 1. м боа (быуар йыландарҙың 
иң ҙуры) 2. с; уст. боа (ҡауырһын мамығы
нан һ.б. бәйләнгән йәки затлы тиренән те
гелгән ҡатын-ҡыҙ шарфы); боа из кружев шау 
селтәр боа

БОБ м 1. ноҡот, ноҡот борсағы 2. мн. бобы 
баҡса борсағы ♦ гадать на бобах буш фараз 
менән булыу, хыял итеү; остаться (сидеть) на 
бобах төп башына ултырып ҡалыу, һемәйеп (ал
данып) ҡалыу, алданыу, төпһөҙ санаға ултырыу, 
тишек кәмәгә (шүмәнгә) ултыртыу

БОБЕР м 1. ҡондоҙ тиреһе 2. прост, см. 
бобр

БОБИНА ж бобина, ҙур кәтүк; магнито
фонная бобина магнитофон бобинаһы

БОБбВЫ Й , -ая, -ое 1. ноҡот ...ы, ноҡот бор
сағы ...ы; бобовый стручок ноҡот борсағы 
ҡуҙағы 2. в знач. сущ. бобовые мн.; бот. 
ҡуҙаҡлылар

БОБР м ҡондоҙ; бобрйха ж; разг. инә ҡон
доҙ; бобр болотный һаҙ ҡондоҙо; бобр речной
йылға ҡондоҙо; охота на бобра ҡондоҙға һунар, 
ҡондоҙ аулау

БОБРЕНОК м ҡондоҙ балаһы, бала ҡондоҙ
Б бБ РИ К  м 1. бобрик, йөнтәҫ буҫтау; пальто 

из бобрика йөнтәҫ буҫтау пальто 2. ө знач. на- 
реч. бобриком ҡыҫҡа итеп, тырпайтып (сәс алыу 
тураһында); волосы подстрйжены бобриком 
сәсе ҡыҫҡа итеп тырпайтып алынған

БбБРИ КОВЫ Й , -ая, -ое бобрик; бобрико
вое пальто бобрик пальто

БО БРбВЫ Й , ая, ое 1. ҡондоҙ(ҙар) ...ы; бо
бровый заповедник ҡондоҙҙар ҡурсаулығы 
2. ҡондоҙ тиреһенән тегелгән, ҡондоҙ; бобровый 
воротнйк ҡондоҙ яға



БОГОХУЛЬНИК
БОБСЛЁЙ м\ спорт, бобслей (рулле санала 

текә тауҙан шыуыу)
БОБЫЛЬ м 1. уст. ерһеҙ ярлы крәҫтиән 

2. разг. яңғыҙ (япа-яңғыҙ, яңғыҙаҡ) кеше, 
һаҙаған ир (ҡатын); жить бобылём яңғыҙ йәшәү 

БОГ м Алла, Хоҙай; поклоняться Богу Аллаға 
табыныу; верить в Бога Аллаға ышаныу ♦ бог 
весть (знает) алла (хоҙай) белһен (белә); боже!; 
боже мой!; бог мой! йә хоҙай!; дай бог алла ярҙам 
бирһен; как бог на душу положит нисек етте шу
лай; не дай бог (боже); не приведй бог (боже) 
хоҙай ҡушмаһын (күрһәтмәһен, һаҡлаһын); не 
бог весть что (какой) иҫ китерлек түгел; одному 
богу известно бер алла белә, билдәһеҙ; ради бога 
алла (хоҙай) хаҡына, алла (хоҙай) хаҡы өсөн; 
слава богу: 1) аллаға (хоҙайға) шөкөр; 2) бәхеткә 
күрә; упасй (избави, сохранй) бог алла (хоҙай) 
һаҡлаһын; на бога надейся, а сам не плошай ал
лаға тапшыр, дилбегәне үҙең тот

БОГАДЁЛЬНЯ ж 1. ҡарт-ҡоролар (ғәриптәр) 
йорто (революциям тиклем Рәсәйҙә) 2. разг., 
upon, эшлекһеҙҙәр ояһы (булдыҡһыҙ, эшлекһеҙ 
хеҙмәткәрҙәре кцп булган ойошма)

БОГАРА ж собир.; с.-х. боғара (Урта Азия
ла һугарылмай торган сәсецлектәр)

БОГАРНЫЙ, -ая, -ое боғара; богарное зем
леделие боғара игенселеге

БОГАТЁЙ м\ прост, бай, бай кеше 
БОГАТЁТЬ несоө. байыу, байығыу; быстро 

богатеть тиҙ байығыу
БОГАТСТВО с 1. байлыҡ, бол, мал, дәүләт; 

копйть богатство бол йыйыу; расточать бо
гатство байлыҡты әрәм-шәрәм итеү; накопйть бо
гатство байлыҡ туплау; беречь народное бо
гатство халыҡ байлығын һаҡлау 2. ҡупшылыҡ, 
зиннәтлек, күркәмлек, гүзәллек; богатство юж
ной природы көньяҡ тәбиғәтенең гүзәллеге; бо
гатство обстановки йыһаздың күркәмлеге; бо
гатство наряда кейемдең ҡупшылығы 3. обычно 
мн. богатства байлыҡтар, хазиналар; природные 
богатства тәбиғи байлыҡтар; духовные богатства 
рухи хазиналар 4. чего (многообразие) муллыҡ, 
төрлөлөк, күп төрлөлөк; богатство урожая уңыш 
муллығы; богатство красок буяуҙар төрлөлөгө 
♦ здоровье дороже богатства һаулыҡ — ҙур 
байлыҡ

БОГАТЫЙ, -ая, -ое 1. бай; богатая рес
публика бай республика; богатая природа бай
тәбиғәт; богатая семья бай ғаилә 2. в знач. сущ. 
богатый м бай 3. (роскошный) ҡупшы, күркәм, 
матур, гүзәл; богатый наряд ҡупшы кейем
4. (великолепный) бик шәп (матур), бай; бо
гатый голос бик шәп тауыш 5. (обильный) мул, 
бай; богатый урожай мул уңыш; богатые зале
жи бай ятҡылыҡтар ♦ чем богаты, тем и рады 
таҡта сәйем, яҡты сырайым; бары менән байрам; 
богатый говорйт про своё богатство, бедный 
про своё горе бай — малын, ярлы зарын һөйләр

БОГАТЫРСКИЙ, -ая, -ое 1. баһадир(ҙар), 
батыр(ҙар) ...ы, баһадирҙәр (батырҙар) тураһын
да; богатырские сказки батырҙар тураһында 
әкиәттәр 2. (могучий, сильный) баһадир(ҙар), ба
ты рҙар) ...ы, бик көслө; богатырского тело
сложения баһадир кәүҙәле, алпамыша кеүек 
♦ богатырский сон шутл. ҡаты йоҡо

БОГАТЫРЬ м 1. уст. батыр, алпамыша, алп; 
русские богатырй урыҫ батырҙары 2. перен. 
бәһлеүән, баһадир, ир арыҫланы, батыр ул; мо
гучий богатырь ғәйрәтле баһадир; богатырй 
Урала Уралдың батыр улдары

БОГАЧ м и разг. БОГАЧКА ж бай, бай кеше 
БОГДЫХАН м; уст. богдыхан (Ҡытай им

ператоры)
БОГЁМА ж 1. собир. богема (матди яҡтан 

тәьмин ителмәгән һәм торор урыны булмаган 
гәмһеҙ тормошло зыялылар: актерҙар, музы
канттар, яҙыусылар) 2. разг. богемасылыҡ 
(шуларҙың тәртипһеҙ тормошо)

БОГЁМНЫЙ, -ая, -оеразг. богема ...ы, боге
масылыҡ ...ы; богемная жизнь богема тормошо 

БОГИНЯ ж 1. алиһә 2. уст. фәрештә (һөйгән 
ҡатыша ҡарата)

БОГОМАЗ м; разг. тәре төшөрөүсе 
БОГОМАТЕРЬ ж  с м . Богородица 
БОГОМ бЛ м 1. аллаға табыныусы, ғибәҙәт 

ҡылыусы 2. (паломник) хажи 3. мн. богомолы 
зоол. суфый сиңерткәләр (көньяҡта йәшәгән 
йыртҡыс бөжәктәр отрядының атамаһы) 

БОГОМбЛЕЦ м см. богомол 1, 2 
БОГОМбЛЬЕ с; уст. ғибәҙәт ҡылыу, ғибә

ҙәткә йөрөү
БОГОМбЛЬНЫЙ, -ая, -ое диндар, динсел; 

богомольная старушка динсел әбей
БОГООТСТУПНИК м\ уст. динһеҙ, диндән 

(алланан) баш тартыусы; дәһри
БОГОРбДИЦА ж Ғайса пәйғәмбәрҙең әсәһе 

(христиан динендә)
БОГОСЛбВ м 1. (специалист по богосло

вию) дин белгесе 2. (ученик духовной семина
рии) дини семинарияла уҡыған шәкерт 

БОГОСЛбВИЕ С ДИНИ тәғлимәт 
БОГОСЛбВСКИЙ, ая, ое дини; бого 

слбвский факультет дини факультет
БОГОСЛУЖЕНИЕ С ғибәҙәт, ғибәҙәт ҡылыу 
БОГОСТРОИТЕЛЬСТВО с аллагөруһсылыҡ 

(X X  б. тәцге ун йыллығында марксист әҙә
биәтселәр араһында тыуып, кешелектең 
эшмәкәрлеген дингә хеҙмәт итец тип һанаған 
этик ағым)

БОГОТВОРИТЬ несоә. кого-что 1. (прекло
няться, обожать) өҙөлөп (бик ныҡ) яратыу, та
быныу, алла кеүек күреү 2. (обожествлять) ал
ла тип таныу, аллалаштырыу

БОГОХУЛЬНИК м ; уст. алланы яманлаусы 
(хурлаусы), көфөр һүҙҙәр һөйләүсе



БОГОХУЛЬНЫЙ
б о г о х у л ь н ы й , -ая, -ое уст. алланы 

яманлаған (хурлаған); богохульные речи алла
ны яманлаған һүҙҙәр

БОГОХУЛЬСТВО с; уст. алланы яманлау 
(хурлау), көфөрлөк

БОГОХУЛЬСТВОВАТЬ несов.; уст. алланы 
яманлау (хурлау)

БОДАТЬ несов. кого-что см. боднуть 
БОДАТЬСЯ несов. 1. (бытъ бодливым) 

һөҙөшөү, һөҙгәк (һөҙөшкәк) булыу; наша корова 
бодается беҙҙең һыйыр һөҙөшә 2. (бодать друг 
друга) һөҙөшөү, төкөшөү; козы бодаются 
кәзәләр төкәшә

БОДЛИВЫЙ, -ая, -ое һөҙгәк, һөҙгәк; бод- 
лйвый бык һөҙгәк үгеҙ

БОДНУТЬ сов. кого-что һөҙөп (төкөп) 
ебәреү

БОДРЙТЬ несов. кого-что күңелде (кәйеф
те) күтәреү, дәртләндереү, дәрт биреү, көс би
реү; морозный воздух бодрит һалҡын һауа 
кәйефте күтәрә

БОДРЙТЬСЯ несов. дәртләнеү, дәртте һүн
дермәҫкә (кәйефте төшөрмәҫкә) тырышыу, ба
тырланыу, йөрәкләнеү, ҡыйыуланыу

БОДРОСТЬ ж дәрт, дәртлелек, күңел (кә
йеф) күтәренкелеге, күңел көрлөгө, рухи күтә
ренкелек; бодрость духа рух күтәренкелеге 

БОДРСТВОВАНИЕ с см. бодрствовать 
БОДРСТВОВАТЬ несов. йоҡламау, уяу бу

лыу; бодрствовать всю ночь төн буйына йоҡла
май сығыу

БОДРЫЙ, -ая, -ое 1. дәртле, таҙа, ныҡ, тере
мек; бодрый старик теремек ҡарт 2. (весёлый, 
оживлённый) шат, күтәренке (көр) күңелле; 
бодрое настроение күтәренке кәйеф

БОДРЙЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от бодрить
2. прил. (вызывающий чувство бодрости) 
күңел (кәйеф) күтәрә торған; бодрящий напйток 
кәйеф күтәрә торған эсемлек

БОДЙК м билсән (ҡый цләне)
БОЕВЙК м боевик (1. 1905— 1907 йй. 

кцтәрелештәрҙә ҡатнашҡан эшселәр дружина
һы агзаһы 2. ҡораллы бәрелештәр, һугыш-та- 
лаш, цлтереште сагылдарган фильм 3. йәм- 
гиәттең ниндәйҙәр бер ҡатламының мән- 
фәгәтен яҡлаусы ҡораллы төркөм агзаһы) 

БОЕВИТОСТЬ ж ҡыйыулыҡ, тәүәккәллек, 
баҙнатлыҡ, эшлеклелек; боевитость молодёжи 
йәштәрҙең тәүәккәллеге

БОЕВИТЫИ, -ая, -ое разг. ҡыйыу, тәүәккәл, 
баҙнатлы, эшлекле; боевитый вид тәүәккәл 
ҡиәфәт

БОЕВОЙ, -ая, -ое 1. һуғыш ...ы, яу ...ы, 
хәрби; боевое задание хәрби задание; боевая 
подготовка хәрби әҙерлек; боевой конь һуғыш 
аты; боевой устав хәрби устав 2. (воинствую
щий) һуғышсан; боевой дух һуғышсан рух
3. (смелый, решительный) ҡыйыу, сая,

тәүәккәл, үткер; боевой парень үткер егет
4. (особо важный) бик мөһим, беренсе сират
тағы; боевая тема мөһим тема ♦ боевой листок
боевой листок

БОЕГОЛОВКА ж боеголовка (ракетаның, 
снарядтың шартлатҡыс механизм ҡуйылган 
алгы өлөшө, башы)

БОЕК м 1. (в оружии) боёк, саҡма һуҡҡыс
2. (у парового молота) боёк, һуҡҡыс 3. тәпәс 
(оҙон һапҡа тагылган, туҡмаҡ һымаҡ ашлыҡ 
һуҡҡыс, элекке ҡорал); молотйть хлеб бойком 
ашлыҡты тәпәс менән һуғыу

БОЕКОМПЛЕКТ м; воен. һуғыш комплекты 
(кәрәкле кцләмдәге һугыш кәрәк-яраҡтары) 

БОЕПИТАНИЕ с; воен. һуғыш кәрәк-яраҡта
ры менән тәьмин итеү; служба боепитания һуғыш 
кәрәк-яраҡтары менән тәьмин итеү хеҙмәте

БОЕПРИПАСЫ м н в о е н .  һуғыш припаста
ры, һуғыш кәрәк-яраҡтары (снарядтар, па
трондар, миналар һ.б.)

БОЕСПОСОБНОСТЬ ж һуғышҡа (көрәшкә) 
һәләтлек; боеспособность армии армияның 
һуғышҡа һәләтлеге

БОЕСПОСОБНЫЙ, ая, ое һуғышҡа 
(көрәшкә) һәләтле; боеспособные части
һуғышҡа һәләтле частар

БОЁЦ м 1. (участник боёв, воин) яугир, 
һуғышсы; бойцы Велйкой Отечественной войны
Бөйөк Ватан һуғышы яугирҙары 2. перен. (тот, 
кто борется за что-л.) көрәшеүсе, көрәшсе; 
бойцы за свободу азатлыҡ өсөн көрәшселәр
3. (рядовой воин, солдат) һалдат; бойцы парти
занского отряда партизан отряды һалдаттары
4. (в кулачном бою) көрәшсе, ярышсы 

БОЖЕ см . Б ог
БОЖЕСКИЙ, -ая, -ое 1. уст. алла ...ы, хоҙай 

...ы 2. разг. (подходящий, приемлемый) яраҡлы, 
ярарлыҡ, килешерлек, йәтеш; божеские условия 
ярарлыҡ шарттар; божеская цена ярарлыҡ хаҡ 

БОЖЕСТВЕННЫЙ, -ая, -ое 1. книжн. алла 
...ы, хоҙай ...ы; божественный глагол хоҙай 
һүҙе 2. (относящийся к религии, церковный) 
дини, илаһи; божественные кнйги дини китап
тар 3. разг. (прекрасный, дивный) гүзәл, 
һоҡландырғыс, ғәжәп матур, иҫ киткес; бо
жественный голос иҫ киткес матур тауыш 

БОЖЕСТВО с алла, хоҙай 
ьОжий, -ья, -ье алла ...ы, хоҙай ...ы; божья 

воля хоҙай ирке; божий суд алла хөкөмө ♦ 
божья коровка: 1) зоол. сыбар һыйыр, ҡамҡа, 
сыуаҡ апай, ҡояш апай; 2) upon, алла бәндәһе 
(цтә йыуаш кеше); раб божий алла бәндәһе; 
каждый божий день һәр көн, көн һайын, алла
ның бирмеш көнө; ясно как божий день көн 
кеүек асыҡ, ап-асыҡ

БОЖЙТЬСЯ несов. ант итеү; не божйтесь, я
верю вам ант итмәгеҙ, мин һеҙгә ышанам



БОЛГАРЫ
Б О Ж бК  м 1. уменьш. от бог 2. бот, алла 

һыны 3. (о человеке, вызывающем обожание, 
преклонение) ҡәҙерле (хөрмәтле) кеше, кумир 

БОИ м 1. (битва, сражение) һуғыш, көрәш, 
яу; наступательный бой һөжүм һуғышы; оборо
нительный бой ҡурғауыл һуғышы; воздушный 
бой һауа һуғышы; рукопашный бой ҡул 
һуғышы; поле боя яу ҡыры; вестй бой һуғыш 
алып барыу 2. прост, (драка, побои) һуғышыу, 
туҡмау, уҫмаҡ; бить смертным боем үлтергәнсе 
туҡмау 3. (борьба, состязание) ярыш, ярышыу, 
көрәш, көрәшеү; приёмы боя көрәш ысулдары; 
участвовать в больших боях ҙур көрәштәрҙә 
(ярыштарҙа) ҡатнашыу 4. собир. (разбитые 
стеклянные и другие предметы) ярсыҡ, ватыҡ, 
сарпы; кирпйчный бой кирбес ватығы 5. һуйыу, 
салыу; бой скота мал һуйыу 6. (битъ) һуғыу, 
ҡағыу; барабанный бой барабан ҡағыу; бой ча
сов сәғәт һуғыуы 7. атыу, атыу көсө; проверить 
бой автомата автоматтың атыу көсөн тикшереү 
♦ брать (взять) с бою һуғышып алыу; объявйть 
бой чему көрәш иғлан итеү

БОЙ -...: бой-баба разг. ут бисә 
БбЙ КИ Й , -ая, -ое 1. (решительный, наход

чивый, смелый) ҡыйыу, үткер, сая, осҡор, 
тәүәккәл, баҙнатлы; бойкий мальчик ҡыйыу ма
лай; бойкий человек тәүәккәл кеше; бойкая 
женщина сая ҡатын 2. (живой, быстрый) етеҙ, 
өлгөр, теремек, тилбер, йылдам; бойкий ум етеҙ 
аҡыл; бойкий ответ үткер яуап 3. (оживлённый) 
халыҡ ҡайнап торған, йәнле; бойкая улица ха
лыҡ ҡайнап торған урам ♦ бойкое перо у кого 
үткер ҡәләм; бойкий на язык телгә оҫта, үткер 
телле

БбЙКОСТЬ ж ҡыйыулыҡ, үткерлек, сая
лыҡ; бойкость характера холоҡ саялығы

БОЙ КбТ м бойкот; объявйть бойкот бойкот 
белдереү

БОЙКОТИРОВАТЬ несоә. кого-что бойкот 
яһау (белдереү)

БбЙ Л ЕР м бойлер (һыу йылытыу систе- 
маһындагы яйланма)

БбЙЛЕРНАЯ ж бойлер бинаһы 
БОИНИЦА ж бойница (нығытмаларҙан 

дошманға атыу өсөн ҡалдырылған тишек) 
Б бЙ Н Я  ж 1. бойня, мал һуйыу (салыу) уры

ны 2. (резня, побоище) ҡан ҡойош, һуйыш- 
ҡырылыш, үлеш-ҡырылыш, һуйыш, ҡырылыш; 
кровавая бойня ҡанлы һуйыш-ҡырылыш

БОЙСКАУТ м бойскаут (скауттар ойош
маһының ағзаһы)

БОК м 1. яҡ, ян, ҡабырға, эргә; лечь на 
правый бок уң яҡҡа ятыу; колет в боку 
ҡабырғам сәнсә 2. (сторона какого-л. предме
та) яҡ, ҡыр, сит; бок стола өҫтәл сите ♦ бок 6 
бок бер-береһенә терәлеп, йәнәш, иңгә-иң терәп; 
взять (брать) за бока кого яғаһынан алыу, 
ҡыҫырыҡлау; лежать на боку ҡырын ятыу,

эшһеҙ ятыу; намять бока кому, прост. 
ҡабырғаһын һанау; под боком яҡында (эргәлә) 
генә, бик яҡын, яп-яҡын

БОКАЛ м бокал; хрустальный бокал гәлсәр 
бокал ♦ поднять бокал за кого-что бокал 
күтәреү, тост әйтеү

БОКОВИНА ж\ прост., спец, ҡабырға, ян
дауыр; боковйна дивана диван яндауыры

БО КО ВбЙ , -ая, -ое эргә (ҡабырға) яҡтағы, 
эргәләге, ҡабырғалағы, ситтәге; боковая комна
та эргә яҡтағы бүлмә; боковое окно ҡабырға 
яҡтағы тәҙрә ♦ отправиться на боковую  
йоҡларға ятыу

БбКО М  нареч. 1. (плечом вперёд) ҡабырға 
(ян) менән; стоять боком ҡабырға менән тороу
2. разг. (не прямо, искоса) ситләтеп, ҡырын, 
ҡырын-мырын, күҙ сите менән; поглядывать 
боком ҡырын-мырын ҡарап алыу ♦ выйти 
боком кому, прост, насар (киреһенсә) килеп 
сығыу

БОКС I м; спорт, бокс; заниматься боксом
бокс менән шөғөлләнеү

БОКС II м (мужская стрижка) бокс; стричь 
под бокс сәсте бокс итеп алыу

БОКС III (изолятор) бокс; положить боль
ного в бокс ауырыуҙы боксҡа һалыу

БОКСЕР I м боксер (спортсы); боксёр 
среднего веса урта ауырлыҡтағы боксер; боксёр 
тяжёлого веса ауыр ауырлыҡтағы боксер 

БОКСЕР II м боксер (эт тоҡомо) 
БОКСЁРСКИЙ, -ая, -ое боксерҙар ...ы, бок

серҙарға хас; боксёрское состязание боксерҙар 
ярышы; боксёрские перчатки боксерҙар 
бирсәткәһе; боксёрский приём боксерҙарға хас 
алым

БОКСИРОВАТЬ несоә. бокс менән шөғөл
ләнеү, бокста алышыу, уҫмаҡлау

БОКСИТ м боксит (иң яҡшы алюмин 
мәғдәне)

БОКСЙТОВЫЙ, -ая, -ое боксит ...ы; бок
ситовая руда боксит мәғдәне; бокситовое место
рождение боксит ятҡылығы

БОЛВАН м 1. прост, бүкән, түмәр 2. (дере
вянная, картонная и т.п. форма, на которую 
натягивают головные уборы, парики) ҡалып; 
шляпный болван эшләпә ҡалыбы 3. бран. (о бес
толковом, глупом человеке) маҡау, аңра, бе
лекһеҙ, күҙле бүкән 4. уст. (идол) бот

БОЛВАНКА ж 1. тех. болванка 2. болванка 
(ниҙер яһау өсөн әҙерләнгән тимер, ағас һ.б. 
киҫәге) 3. см. болван 2

БОЛГАРСКИЙ, -ая, -ое болгар(ҙар) ...ы, 
Болгария ...ы; болгарский язык болгар теле; 
болгарский народ Болгария (болгар) халҡы; 
болгарская песня болгар йыры

БОЛГАРЫ мн. болгарҙар, болгар халҡы / /  
ед. болгарин м болгар ир-аты; болгарка ж бол
гар ҡатын-ҡыҙы



БОЛЕВОЙ
БОЛЕВОЙ, -ая, -ое ауыртыу; болевое ощу

щение ауыртыу һиҙеү; болевая точка ауыртҡан 
урын

БбЛЕЕ 1. см. больше 2. в сочетании с нареч. 
и прил. образует сравн. cm. -раҡ/-рәк, 
-ыраҡ/ ерәк; более красйвый цветок матурыраҡ 
сәскә; более крепкий чай ҡатыраҡ сәй ♦ более 
или менее аҙмы-күпме, күпмелер, бер аҙ, бер ни 
тиклем; не более и не менее как артыҡ та, кәм 
дә түгел; теп-теүәл генә; более чем бик, сиктән 
тыш, һуң дәрәжәлә, бигерәк тә, бөтөнләй; более 
того улай ғына түгел, унан да бигерәк; далее — 
более барған (торған) һайын

БОЛЕЗНЕННОСТЬ ж 1. ауырыусан (сир
ләшкә) булыу, сәләмәтлек насар булыу, сырхау
лыҡ; болезненность ребёнка баланың сирләшкә 
булыуы 2. ауыртынып (әрнеп) тороу; болезнен
ность раны йәрәхәттең ауыртып тороуы

БОЛЕЗНЕННЫЙ, -ая, -ое 1. (часто болею
щий) ауырыусан, сирләүсән, сирләшкә, сырхау; 
болезненный ребёнок сирләшкә бала 2. ауырыуҙы 
(сирҙе, сырхауҙы) белдергән, ауырыу (сир, сыр
хау) билдәһе булған; болезненный румянец сыр
хау ҡыҙыллығы; болезненный вид сырхау 
ҡиәфәт; болезненная полнота ауырыуҙан булған 
йыуанлыҡ (һимеҙлек) 3. перен. сиктән (саманан) 
тыш, үтә көслө (ауыр); болезненное восприятие 
үтә ауыр ҡабул итеү; болезненное самолюбие са
манан тыш үҙен яратыу 4. (причиняющий нрав
ственную боль) ауырттыра (әрнетә) торған, йөрәк 
әрнеткес, йөрәкте әрнетә (рәнйетә) торған; бо
лезненное воспоминание йөрәкте әрнетә торған 
хәтирә 5. (вызывающий боль) ғазаплы, әрнеүле; 
болезненный стон ғазаплы ыңғырашыу; бо
лезненный укол ауырттыра торған укол

БОЛЕЗНЕТВбРНЫ Й, -ая, -ое ауырыу (сир) 
тыуҙырыусы, ауырыу (сир) таратыусы, ауырыу 
(сир) тыуҙыра торған, ауырыуға (сиргә) сәбәп 
булған; болезнетворные микробы ауырыу 
тыуҙырыусы микробтар

БОЛЕЗНЕУСТбЙЧИВЫ Й, ая, ое ауы 
рыуға (сиргә) бирешмәй торған; болезнеустойчи
вый сорт винограда йөҙөмдөң ауырыуға би
решмәй торған сорты

БОЛЁЗНЬ ж ауырыу, сир, хәстә, сырхау; 
заразная болезнь йоғошло ауырыу; глазные 
болезни күҙ ауырыуҙары; детские болезни
балалар ауырыуы; тяжёлая болезнь ҡаты 
ауырыу

БОЛЕЛЬЩИК М  и БОЛЁЛЬЩИЦА ж: разг. 
1. борсолған, ҡайғыртҡан, хәстәрлек (ярҙам) 
күрһәткән кеше 2. спорт, көйәрмән; болельщики 
команды “Салават Юлаев” “Салауат Юлаев” 
командаһы көйәрмәндәре

БО Л ЕРб с нескл. болеро (испандарҙың мил
ли бейеце һәм музыкаһы)', танцевать болеро бо
леро бейеү

БОЛЁТЬ I несоә. 1. чем ауырыу, сирләү, 
сырхап тороу; болёть тйфом тиф менән ауырыу 
2. за кого-что, о ком-чём', перен. борсолоу, 
ҡайғырыу, әрнеү; болёть за коллектив коллек
тив өсөн борсолоу; болёть за дёло эш өсөн 
ҡайғырыу 3. за кого-что', перен., разг. яныу, 
көйөү, көйөнөү; болёть за любймую команду 
яратҡан командаң өсөн көйөү ♦ болёть душой 
(сёрдцем) за кого-что, о ком-чём и без доп. 
ныҡ борсолоу, көйөү, ҡайғырыу, йән әсеү, 
йөрәк һыҙлау

БОЛЁТЬ II несов. ауыртыу, һыҙлау, зеңкеү; 
голова болйт баш ауырта; зубы болят теш(тәр) 
һыҙлай ♦ душа (сёрдце) болйт йөрәк һыҙлай, 
күңел әрней, йөрәк һыҡрай, йән әсей

БОЛЕУТОЛЙЮЩИЙ, -ая, -ее ауыртыуҙы 
(һыҙлауҙы) баҫа торған; болеутоляющие 
срёдства ауыртыуҙы баҫа торған саралар

БОЛИВЙЙСКИЙ, -ая, -ое боливий ...ы, Бо
ливия ...ы; боливийский народ Боливия халҡы 

БОЛИВИИЦЫ мн. боливийҙар, боливий 
халҡы // ед. боливйец м боливий ир-аты; боли 
вййка ж боливий ҡатын-ҡыҙы

БОЛИД м; астр, болид (баҙыҡ метеор) 
БОЛбН КА ж болонка (оҙон йомшаҡ йөнлө 

ой эте)
БОЛбН ЬЯ ж болонья (капрон туҡыма) 
БОЛбТИНА ж\ прост, һаҙлауыҡ урын 
БОЛбТИСТЫЙ, -ая, -ое 1. һаҙмат, һаҙамыҡ, 

һаҙлауыҡ; болотистое мёсто һаҙмат урын; бо
лотистый луг һаҙамыҡ болон 2. (топкий) 
батҡыл; болотистый бёрег батҡыл яр; болотис
тая мёстность батҡыл ер (урын)

БОЛбТНЫ Й, -ая, -ое 1. һаҙ ...ы, һаҙлыҡ 
...ы; болотная птйца һаҙ ҡошо; болотная трава 
һаҙ үләне; болотные сапогй һаҙ итеге; болотный 
газ һаҙ газы 2. (о цвете) йәшкелт-һоро; бо
лотный цвет йәшкелт-һоро төҫ

БОЛбТО с 1. һаҙ, һаҙлыҡ; торфяное бо
лото торф һаҙлығы; осушить болото һаҙ
лыҡты киптереү 2. чего, какое', перен. һаҙ
лыҡ, торғонлоҡ; обывательское болото обы- 
вателлек һаҙлығы

БОЛТ м 1. болт (бер осо ҡалпаҡлы, икенсеһе 
гайка бороп индерә торган һырлы металл стер
жень) 2. (железный прут) арҡыры тимер; запи
рать дверь на болт ишеккә арҡыры тимер һалып 
бикләү

БОЛТАНКА ж\ разг. һауа упҡыны; само
лёт попал в болтанку самолёт һауа упҡы
нына эләкте

БОЛТАТЬ I несоә. 1. что (взболтать) 
болғатыу, бутау; болтать лекарство дарыуҙы бу
тау 2. чем һелкеү, һелкетеү; болтать ногами 
аяҡтарҙы һелкетеү 3. кого-что безл.; разг. (по
качивать из стороны в сторону) сайҡау, 
сайҡатыу, бәүетеү
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БОЛЬШЕВИСТСКИМ
БОЛТАТЬ II несов.', разг. 1. что и без доп. 

юҡ-бар һөйләү, гәп (сафсата, ләстит) һатыу, 
лаҡылдау, ләпелдәү, таҡылдау; болтать вздор 
юҡ-бар һөйләү; болтать без умолку бер 
туҡтауһыҙ таҡылдау 2. (проговариваться) әйтеп 
һалыу, яңылыш әйтеп (һөйләп) ташлау, ысҡын
дырып ебәреү; болтать о своих намерениях үҙ 
уйҙарыңды һөйләп ташлау 3. (бегло говоритъ на 
каком-л. иностранном языке) һөйләшеү, 
һөйләшә алыу (белеү); болтать по-французски 
французса һөйләшеү

БОЛТАТЬСЯ несов. 1. разг. һалпылдау, һал
бырау, һәлберәү, һалпылдап (һалбырап, аҫылы
нып) тороу; конец пояса болтается билбау осо 
һалбырап тора 2. на ком-чём\ разг. (свободно 
свисать, двигаться, не прилегая) киң (бушаҡ) 
булыу, һалынып (эсендә уйнап, һалбырап) то
роу; пиджак болтался на нём (уның) пинжәге 
үҙенә киң 3. прост, (ходитъ без дела) 
һәптәнләп (буталып) йөрөү; болтаться по ули
цам урам буйлап һәптәнләп йөрөү

БОЛТЛЙВОСТЬ ж 1. һөйләнсәк; мне не 
нравится его болтливость миңә уның 
һөйләнсәклеге оҡшамай 2. (неумение хранитъ 
тайну) һүҙ (сер) тотмау (һаҡламау), асыҡ 
ауыҙлыҡ

БОЛТЛЙВЫЙ, -ая, -ое 1. күп һөйләүсән 
(һөйләнеүсән), һөйләнсәк, һүҙгә әүәҫ (оҫта), 
телдәр; болтливый собеседник һүҙгә әүәҫ 
әңгәмәсе 2. һүҙ (сер) тотмаҫ (һаҡламаҫ), асыҡ 
ауыҙ; болтливая девчонка сер тотмаҫ ҡыҙыҡай

БОЛТНУТЬ сов. разг. әйтеп һалыу, әйтеп 
ысҡындырыу

БОЛТОВНЙ ж; разг. 1. (бессодержательные 
разговоры) ләстит, буш (юҡ) һүҙ, һүҙ бутҡаһы, 
сафсата; бесполезная болтовня файҙаһыҙ һүҙ 
бутҡаһы 2. (сплетня) ғәйбәт, уйҙырма; зани
маться болтовнёй ғәйбәт һатыу

БОЛТОВбЙ, -ая, -ое болт ...ы; болтовая 
гайка болт гайкаһы

БОЛТИН I М И БОЛТАНЬЯ ж; разг. ләстит 
һатыусы, тел биҫтәһе

БОЛТИН II м (насиженное яйцо без зароды
ша) серетке

БОЛТУШКА I м и ж) разг., ласк, от 
болтун I

БОЛТУШКА II ж; разг. 1. (жидкая пища) 
боламыҡ, апара, ашлы һыу; делать болтушку 
боламыҡ яһау 2. разг. (яичница на молоке) 
тәбейә, йомортҡа тәбейәһе; готовить болтушку 
тәбейә бешереү 3. (орудие для взбалтывания) 
туҡығыс; размешивать болтушкой туҡығыс 
менән туҡыу

БОЛЬ ж ауыртыу, әрнеү, һыҙлау; головная 
боль баш ауыртыуы; зубная боль теш һыҙлауы; 
боль утйхла һыҙлау баҫылды; душевная боль
күңел әрнеүе

БОЛЬНИЦА ж хәстәхана, больница; детская 
больнйца балалар хәстәханаһы; положйть в 
больнйцу хәстәханаға һалыу; выписаться из 
больнйцы хәстәхананан сығыу

БОЛЬНЙЧНЫЙ, ая, ое хәстәхана (больни
ца) ...ы; больнйчный режйм хәстәхана режимы; 
больнйчный халат хәстәхана халаты ♦ боль
нйчный лист больничный лист, ауырығанлыҡ 
ҡағыҙы

БбЛЬН О  I 1. нареч. ауырттырып, ауырт
тырғансы; больно ударить ауырттырғансы 
һуғыу 2. кому в знач. сказ., безл. ауырта, 
һыҙлай, ауыр, ҡыйын; ушам больно ҡолаҡ 
ауырта; больно слышать эту весть был хәбәрҙе 
ишетеүе ауыр; мне больно дышать миңә тын 
алыуы ҡыйын ♦ сделать больно кому рәнйетеү 

БбЛЬН О  II нареч.', прост, бик, бик ныҡ, 
үтә, артыҡ; больно много бик күп; больно хитёр 
үтә хәйләкәр

БОЛЬН бЙ, -ая, -ое 1. ауырыу, сирле, сыр
хау; больной ребёнок ауырыу бала; больное 
сердце сирле йөрәк 2. в знач. сущ. больной м и 
больная ж ауырыу, сырхау, сирле (кеше); при
ём больных ауырыуҙар ҡабул итеү; больная 
встала на ноги ауырыу (ҡатын-ҡыҙ) аяҡҡа баҫты
3. перен. (неестественный, ненормальный) тей
ешле йөкмәткеһе (сифаты) булмаған, һуҡыр, 
буш, ҡыҫыр; больное воображение буш хыял; 
любить больной любовью һуҡыр мөхәббәт 
менән яратыу ♦ больной вопрос ҡыйын (ҡат
марлы, сетерекле) мәсьәлә; больное место 
ауыртҡан урын, йомшаҡ ер; (валить) с больной 
головы на здоровую аҡ эт бәләһе — ҡара эткә; 
үҙ ғәйебен башҡа кешегә ауҙарыу 

БОЛЬШАК м; разг. оло юл 
БбЛЫ НЕ 1. сравн. cm. от большой и ве

ликий 1, 2 ҙурыраҡ, дәүерәк, өлкәнерәк; дом 
дёда большой, а наш ещё больше олатайҙың өйө 
ҙур, ә беҙҙеке унан да ҙурыраҡ 2. сравн. cm. от 
много күберәк, артығыраҡ; прошло больше двух 
месяцев ике айҙан артығыраҡ ваҡыт үтте 3. на
реч. (далее, впредь, уже) бынан кире (һуң, 
ары, былай), бүтән, инде, башҡа; больше туда 
не пойду бүтән унда бармайым; больше так не 
буду бынан һуң улай эшләмәм; больше не могу 
башҡа булдыра алмайым ♦ больше того улай 
ғына ла түгел

БОЛЬШ ЕВИЗАЦИЯ ж болыпевиклашты- 
рыу, большевизм рухында тәрбиәләү

БОЛЬШЕВИЗМ м большевизм (X X  б. ба
шында Рәсәйҙә барлыҡҡа килгән марксистик- 
реәолюцион агым)

БОЛЬШЕВИК м и БОЛЬШЕВИЧКА ж
большевик

БОЛЬШЕВИСТСКИЙ, ая, ое 1. больше
виктар ...ы; болыневйстская партия большевик
тар фирҡәһе 2. большевистик, болыпевиктарса; 
большевистская тактика большевистик тактика

4 зак. 2.0084.05



БОЛЬШЕГОЛОВЫЙ
БОЛЬШЕГОЛОВЫЙ, -ая, -ое ҙур (оло) баш

лы; большеголовый, тонконогий жеребёнок ҙур
башлы, нәҙек тояҡлы ҡолон

БОЛЬШЕГРУЗНЫЙ, -ая, -ое ауыр йөклө, 
ауыр йөк ташый торған; большегрузный вагон 
ауыр йөклө вагон

БбЛЫ НИЙ, -ая, -ее сраөн. cm. от большой 
и велйкий 1, 2 ҙурыраҡ, ҙурырағы, күберәк, ар
тыҡ, артығырағы ♦ большей частью; по 
большей части күпселектә; самое большее иң
күбеһе, күп тигәндә

БОЛЬШИНСТВО с күпселек; большинство 
голосов күпселек тауыш; подавляющее боль
шинство иң ҙур күпселек ♦ в большинстве 
случаев күпселектә, күпселек осраҡта

БОЛЬШОЙ, -ая, -ое 1. ҙур, эре, дәү; боль 
шйе глаза ҙур күҙҙәр; большое хозяйство эре 
хужалыҡ; большой город ҙур ҡала; большой зал 
ҙур зал; большой пёс дәү эт; большой рассказ 
ҙур хикәйә; большая скорость ҙур тиҙлек 2. ҙур, 
күп, ишле; большая семья ишле ғаилә; большие 
деньги күп аҡса 3. бик күп, мул; большая нефть 
мул нефть 4. оҙайлы, оҙон, ҙур; большой срок 
ҙур срок; большая перемена оҙон тәнәфес 
5. ҙур, оло, әһәмиәтле, мөһим; большая победа 
оло еңеү; большой успех ҙур уңыш; большой 
праздник оло байрам; большое событие оло 
ваҡиға; большая радость оло ҡыуаныс 6. (выда
ющийся) күренекле, ҙур; большой писатель 
күренекле яҙыусы; большой человек ҙур кеше
7. разг. (взрослый) ҙур, үҫкән; большой 
мальчик ҙур малай 8. в знач. сущ. болыийе мн. 
өлкәндәр, ололар, ҙурҙар; болыийе не плачут 
өлкәндәр иламай; слушаться болыийх ололарҙы 
тыңлау ♦ большая буква баш (ҙур) хәреф; боль
шая дорога оло юл; Большая Медведица астр. 
Етегән йондоҙ; большой палец баш бармаҡ 

БОЛЙЧКА ж; разг. һыҙлауыҡ, сиҡан, ҡутыр; 
появление болячек (на теле) һыҙлауыҡ сығыу 

БбМ БА ж бомба; зажигательная бомба ян 
дырғыс бомба; фугасная бомба фугас бомба; 
атомная бомба атом бомбаһы ♦ влететь бомбой 
(как бомба) уҡтай атылып килеп инеү

БОМБАРДЙР м 1. бомбардир (иҫк. Рәсәй 
армияһында һәм флотында тупсы һалдат) 
2. разг. һөжүм итеүсе, уйынсы (футболда, хок
кейҙа һ.б.) 3. ҡуңыҙ

БОМ БАРДИРОВАТЬ несов. кого-что 
1. бомбаға (тупҡа, утҡа) тотоу; бомбардировать 
город ҡаланы утҡа тотоу 2. чем\ перен., upon., 
разг. йөҙәтеү, теңкәгә тейеү, аптыратып (йөҙә
теп) бөтөрөү; бомбардировать письмами хаттар 
яҙып йөҙәтеп бөтөрөү

БОМБАРДИРОВКА ж см. бомбардировать 
БОМБАРДИРОВОЧНЫЙ, ая, ое бомбар 

дировка ...ы, бомбаға (тупҡа, утҡа) тота торған; 
бомбардировочная авиация бомбардировка 
авиацияһы

БОМБАРДИРОВЩИК м 1. бомбардиров 
щик, бомбаға (тупҡа, утҡа) тотоусы; тяжёлый 
бомбардировщик ауыр бомбардировщик 2. разг. 
летчик (бомбага тотоцсы авиация осоусыһы) 

БОМБАРДЙРСКИИ, ая, ое см. бомбар 
дйр 1 бомбардир(ҙар) ...ы; бомбардйрская рота 
бомбардирҙар ротаһы

БОМБЕЖКА ж\ разг. см. бомбйть 
БОМБИТЬ несов. что\ разг. бомбаға (тупҡа, 

утҡа) тотоу, бомба ташлау; бомбйть мост 
күперҙе бомбаға тотоу

БОМБОВОЗ м см. бомбардировщик 
БбМ БО ВЫ Й , -ая, -ое бомба(лар) ...ы; 

бомбовое вооружение бомба менән ҡоралланыу 
БОМБОДЕРЖАТЕЛЬ м\ ав. бомба эләктер

гес (самолётта бомба төшөрөц өсөн)
БОМБОМЕТАНИЕ с  бомба ташлау 

(ырғытыу); теория бомбометания бомба ташлау 
теорияһы

БОМБОУБЁЖИЩЕ с бомбоубежище (бом
банан һаҡланыу урыны)

БОНАПАРТИЗМ м бонапартизм (сәйәси 
көрсөктән файҙаланып, ҡапма-ҡаршы тороусы 
көстәрҙең ике араһында йөрөп, диктатура то
тоу формаһы)

БОНАПАРТЙСТ м бонапартист 
БОНАПАРТЙСТСКИЙ, ая, ое бонапар 

тизм, бонапартист(тар) ...ы
БОНДАРНЫ Й, -ая, -ое мискә (сапсаҡ, 

көбө, батман, тәпән) яһау, ҡоршау ...ы; бон
дарное производство мискә яһау, ҡоршау 
кәсебе

БбН ДА РЬ и БОНДАРЬ м мискәсе (күнәксе, 
көбөсө, батмансы, тәпәнсе), мискә (сапсаҡ, көбө, 
батман, тәпән) яһаусы

Б бН ЗА  м (буддийский священник, монах в 
странах Азии) бонза

БОНИТЁТ м\ лес. бонитет (урмандың сифа
тына һәм продуктлыгына ҡарата махсус 
кцрһәткес); бонитет леса урман бонитеты

БОНИТИРбВКА ж; с.-х. бонитировка (си
фат яғынан баһалау)

Б бН Н  А ж тәрбиәсе (дворян ғаиләһендә бала
лар тәрбиәсеһе)

Б бН Ы  I мн. (ед. бона ж)\ фин. бона (ваҡ 
аҡса урынына ваҡытлыса ҡулланылған кредит 
ҡагыҙы)

Б бН Ы  II мн. (ед. бон м) йөҙмә ҡойма (ағас 
тотоу йәки караптарҙы цткәрмәц өсөн йөҙөп 
йөрөцсе кәртә)

БОР I м ҡарағай урманы, ҡарағайлыҡ ♦ с 
бору да с сосенки осраҡлы рәүештә, унан-бы
нан, теләһә ҡайҙан; сыр бор разгорелся (заго
релся, горйт) из-за чего ғауға ҡупты, ығы-зығы 
башланды

БОР II м бор (химик элемент)
БОР III м бор (ҡорос, алмас йәки карборонд 

баш беркетелгән стержень)



БОРТЕВОЙ
б о р А И Б бР А  ж тау еле (бейек ярҙан 

диңгеҙгә ҡарай иҫә торган һалҡын ел)
БбРГЕС м\ типогр. боргес (гәзит тексын 

йыйыуҙа ҡулланылган шрифт цлсәменең ата
маһы)

Б О Р Д б I с нескл. бордо (шарап төрө) 
Б О Р Д б II прил. неизм. бурлат, ҡуйы ҡыҙыл, 

сейә көрән; платье цвета бордо сейә көрән 
күлдәк; шляпа бордо ҡуйы ҡыҙыл эшләпә

БО РДбВЫ Й , -ая, -ое разг. см. бордо II; 
бордовая кофта ҡуйы ҡыҙыл кофта

БОРДН5Р м 1. ҡайма, әҙеп; бордюр к обоям 
обой ҡаймаһы 2. (ограждение) бордюр; бордюр 
вдоль тротуара тротуар бордюры

БОРЁЦ I м 1. көрәшсе, көрәшеүсе; борцы за 
мир тыныслыҡ өсөн көрәшеүселәр 2. спорт. 
көрәшсе; борцы лёгкого веса еңел ауырлыҡтағы 
көрәшселәр

БОРЁЦ II м мүктәк, айыутабан; см. аконйт 
Б О Р ЗбЙ , -ая -ое ж 1. бурҙай; борзая сука 

бурҙай кәнтәй; борзой кобёль бурҙай арлан 2. ө 
знач. сущ. борзая ж бурҙай; охота с борзыми
бурҙайҙар менән һунар

БОРЗОПИСЕЦ м; ирән. яҙыусы шәрәмәте 
(киҫәге, йораты)

Б бРЗЫ И , -ая, -ое уст. етеҙ, йылғыр, йүге
рек; борзый конь йүгерек ат

БОРЗЙТНИК м 1. охот, һунар эттәрен ҡара
усы 2. уст. (любитель охоты с борзыми) 
бурҙай менән һунар иткән кеше

БОРМАШИНА ж\ спец. бормашина 
БОРМОТАНЬЕ с см. бормотать 
БОРМОТАТЬ несоә. что и без доп. мығыр

лау, лығырлау, мығыр-мығыр килеү
БОРМОТУН м и БОРМОРТУНЬЯ ж; разг. 

мығырлаҡ, лығырлаҡ
БбРН Ы Й , ая, ое бор ...ы; борная кислота

бор кислотаһы
Б бР О В  м 1. (мн. боровы) бестерелгән сусҡа 

2. (мн. боровы) прост, нәкәҫ (ауыр һөйәкле, тә
пәш) кеше 3. (мн. борова) юллыҡ, төтөн юл
лығы

БОРОВИК м аҡ бәшмәк, топош 
БОРОВИНКА ж боровинка (алма сорты) 
БО РО ВбЙ , -ая, -ое ҡарағайлыҡ, ҡарағай ур

маны ...ы; боровые места ҡарағайлыҡ (урын 
ер); боровая дичь ҡарағай урманы кейектәре 

БОРОДА ж ; һаҡал; длйнная борода оҙон 
һаҡал; окладистая борода кәрәк һаҡал; отпус
тить бороду һаҡал үҫтереү (ебәреү); сбрить 
бороду һаҡалды ҡырып ташлау 

БОРОДАВКА ж сөйәл, һөйәл 
БОРОДАВЧАТЫЙ, -ая, -ое сөйәлле, сөйәл 

менән ҡапланған
БОРОДАТЫ Й, ая, ое һаҡаллы, һаҡал 

үҫтергән; бородатый старйк һаҡаллы ҡарт
БОРОДАЧ м; разг. һаҡаллы кеше, һаҡалбай, 

һаҡалтай

Б О РбДК А  ж 1. уменьш. от борода 2. (вы
ступ на конце ключа) асҡыс теле (балтаһы); бо
родка ключа асҡыс теле

БОРОЗДА ж  1. бураҙна; глубокая борозда 
тәрән бураҙна; проложйть первую борозду бе 
рейсе бураҙнаны һалыу 2. перен. йыйырсыҡ, сы
рыш, һыр

БОРОЗДИТЬ несоә. что 1. бураҙна ярыу 
(һалыу), бураҙналау; бороздить землю ерҙе бу
раҙналау 2. ярып үтеү (барыу), эҙ ҡалдырып 
үтеү (барыу); корабли бороздят океан караптар 
океанды ярып үтә 3. (пересекать) йырғыслау, 
ярып үтеү, телгеләү; молнии бороздили нёбо 
йәшен күк йөҙөн телгеләне

БОРОЗДИТЬСЯ несоә. страд, от бороз
дить

Б О Р бЗД К А  ж 1. уменьш. от борозда
2. йыйырсыҡ, ярыҡ; бороздка на лбу маңлай
ҙағы йыйырсыҡ

Б О Р О ЗД О В бЙ , -ая, -ое бураҙна ...ы, 
бураҙналап; бороздовой посев бураҙналап сәсеү 

БОРбЗДЧАТЫ Й, -ая, -ое бураҙналы, бураҙ
наланған; бороздчатое поле бураҙналанған ялан 

БОРОНА ж тырма; зубовая борона тешле 
тырма; дйсковая борона дискылы тырма; зубья 
бороны тырма тештәре; рыхлйть землю бороной 
ерҙе тырма менән йомшартыу

БОРОНИТЬ несоә. что тырматыу, тырма
лау; боронйть поле баҫыуҙы тырматыу

БОРОНОВАНИЕ с см. боронйть; попе
речно-продольное боронование арҡыры буй(ға) 
тырматыу

БОРОНОВАТЬ несоә. см. боронйть
БО РбТЬ несоә. еңеү, еңеп сығыу; сон борет 

йоҡо еңә
БОРбТЬСЯ несоә. 1. с кем-чем көрәшеү, 

алышыу; бороться с чемпионом республики pec 
публика чемпионы менән көрәшеү; бороться с 
врагом дошман менән алышыу 2. за что 
көрәшеү, көс һалыу; бороться за высокий уро
жай ҙур уңыш өсөн көрәшеү; бороться за каче
ство сифат өсөн көрәшеү; бороться за справед
ливость хаҡлыҡ өсөн көрәшеү; бороться за мир 
тыныслыҡ өсөн көрәшеү 3. с чем, против чего 
ҡаршы көрәшеү; бороться против пьянства эске 
леккә ҡаршы көрәшеү; бороться против войны 
һуғышҡа ҡаршы көрәшеү

БОРТ м 1. в разн. знач. борт; левый борт ко
рабля караптың һул яҡ борты; на борту самолё
та самолет бортында; откйнуть борт автомобиля 
автомобилдең бортын асыу 2. (левый или пра
вый край одежды) борт, ҡаушырма, ҡаптырма; 
борт пальто пальто ҡаушырмаһы ♦ борт б борт 
йәнәш; выкинуть за борт кого-что сығарып таш
лау; остаться за бортом төшөп ҡалыу, 
кәрәкһеҙгә әйләнеү

БОРТЕВбЙ , -ая, -ое уст. солоҡ ...ы; борте
вой топорик солоҡ балтаһы

А'



БОРТЖУРНАЛ
БОРТЖУРНАЛ м бортжурнал, борт журналы 
БОРТИНЖЕНЁР м бортинженер, борт ин

женеры
БОРТМЕХАНИК м бортмеханик, борт меха- 

нигы
Б бР Т Н И К  м; уст. солоҡсо; известный 

бортник билдәле солоҡсо
БбРТН ИЧАТЬ несов.; уст. солоҡсолоҡ 

менән шөғөлләнеү (ҡырағай бал ҡорттарынан 
бал алыу шөғөлө)

БбРТНИЧЕСТВО с; уст. солоҡсолоҡ; зани
маться бортничеством солоҡсолоҡ менән 
шөғөлләнеү

БОРТбВКА ж; спец, бортовка (беше киндер 
туҡыма)

БОРТО ВбЙ , -ая, -ое 1. борт ...ы; бортовые 
огни борт уттары; бортовой журнал борт журна
лы; бортовое оборудование борт ҡорамалдары 
2. иҙеүлек (кейемдәге); бортовая ткань иҙеүлек 
туҡыма ♦ бортовая качка ян-яҡҡа сайҡалыу 
(карапта)

БОРТОВЩИК м бортовщик (юл төҙөц эш
сеһе)

БОРТПРОВОДНЙК м бортпроводник (само- 
лётта); бортпроводница ж бортпроводник 
ҡатын-ҡыҙ, стюардесса

БОРТЬ ж', уст. солоҡ, түмәр умарта; ставить 
борти солоҡ ҡуйыу

БОРЦбВКИ мн. (ед. борцовка ж) борцовка 
(көрәшселәр өсөн махсус аяҡ кейеме)', надёть 
на ноги борцовки аяҡҡа борцовка кейеү

Б О РЦ бВС К И Й , -ая, -ое көрәшсе ...ы, 
көрәшселәр ...ы, көрәшсе(ләр)гә хас; бор
цовская закалка көрәшселәргә хас сыныҡҡан
лыҡ; борцовская смелость көрәшсегә хас 
ҡыйыулыҡ

БОРЦбВЫ Й, -ая, -ое көрәш ...ы, көрәшеү 
...ы, көрәшеү өсөн тәғәйенләнгән; борцовый зал 
көрәш залы

Б бР Щ  м борщ (кәбеҫтә менән сөгөлдөр 
ашы); украйнский борщ украин борщы; варйть 
борщ борщ бешереү

БОРЬБА ж; в разн. знач. көрәш, алыш; 
вольная борьба ирекле көрәш; классйческая 
борьба классик көрәш; классовая борьба синфи 
көрәш; борьба за мир и справедлйвость тыныс 
лыҡ һәм ғәҙеллек өсөн көрәш; национально-ос
вободительная борьба милли-азатлыҡ көрәше; 
борьба за повышение качества продукции про 
дукцияның сифатын күтәреү өсөн көрәш; ду
шевная борьба рухи көрәш

БОСИКбМ  нареч.; разг. ялан аяҡ, яланғас 
аяҡ; ходить босиком ялан аяҡ йөрөү

БОСНЙЙСКИЙ, -ая, -ое босний ...ы, Босния 
...ы; боснййский народ Босния халҡы

БОСНЙЙЦЫ мн. боснийҙар, босний халҡы 
/ /  ед. боснйец м босний ир-аты; боснййка ж 
босний ҡатын-ҡыҙы

Б О С бЙ , -ая, -ое ялан аяҡ, ялан аяҡлы; бо
сая девочка ялан аяҡлы ҡыҙыҡай ♦ на босу  
ногу ҡуңалтаҡ, ялан аяҡ

БОСОНОГИЙ, ая, ое см. босой; босоногие 
мальчишки ялан аяҡлы малайҙар

БОСОНбЖ КА ж 1. ялан аяҡлы ҡатын-ҡыҙ 
2. обычно мн. босоножки босоножка (йәйге еңел 
аяҡ кейеме); кожаные босоножки күн босонож
ка; надёть босоножки босоножка кейеү

БОСС м босс (1. предприятие йәки учрежде
ниеның хужаһы, етәксеһе 2. АҠШ-та фирҡә 
йәки профсоюз ойошмаһы етәксеһе)

БОСТбН м 1. (высококачественная шер
стяная тканъ) бостон, бостондан; чёрный бос
тон ҡара бостон; костюм из бостона бостондан 
тегелгән костюм 2. (род карточной игры) 
бостон; играть в бостон бостон уйнау 3. (парный 
танец) бостон; танцевать бостон бостон бейеү 

БОСТбНОВЫ Й, -ая, -ое разг. (сделанный 
из бостона) бостон, бостондан тегелгән; бос
тоновый костюм бостон костюм

БОСЙК м (оборванец) һуҡбай, йолҡош, 
берәҙәк

БОСЙЦКИЙ, -ая, -ое һуҡбай(ҙар) ...ы, 
йолҡош(тар) ...ы, берәҙәк(тәр) ...ы; босяцкая 
жизнь һуҡбайҙар тормошо

БОСЙЧЕСТВО с 1. һуҡбайлыҡ, йолҡошлоҡ, 
берәҙәклек 2. собир. һуҡбайҙар, йолҡоштар, 
берәҙәктәр

БОТ I м бот (ҙур булмаған судно); моторный 
бот моторлы бот; парусный бот елкәнле бот; 
гребной бот ишкәкле бот 

БОТ II м см. боты
БбТАЛО с; рыб. дөмбөр, гөмбөр; загонять 

рыбу боталом дөмбөр менән балыҡ ҡыуыу 
БОТАНИК м ботаник, ботаника белгесе 
БОТАНИКА ж ботаника; учебник ботаники 

ботаника дәреслеге; урок ботаники ботаника 
дәресе; изучать ботанику ботаниканы өйрәнеү 

БОТАНЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое ботаника ...ы; 
ботанйческий сад ботаника баҡсаһы

БбТАТЬ несов. что и без доп.; рыб. дөмбөр 
менән ҡыуыу (балыҡты)

БОТВА ж : һабаҡ, һабаҡ-япраҡ; ботва кар
тофеля картуф (бәрәңге) һабағы

БОТВИНЬЯ ж ботвинья (кецәҫ, бешкән 
йәшелсә һәм балыҡтан әҙерләнгән һалҡын аш) 

Б бТ И К  I м; уменъш. от бот I 
Б бТ И К  II м см. ботики 
БбТИ КИ  мн. (ед. ботик м) см. боты 
БОТИНКИ мн. (ед. ботйнок м) ботинка; 

кожаные ботйнки күн ботинка; мужские бо 
тйнки ирҙәр ботинкаһы; надёть ботйнки ботинка 
кейеү; снять ботйнки ботинканы сисеү (һалыу) 

БОТУЛИЗМ м ботулизм (аҙыҡ менән ағыу
ланыу)

БОТФ бРТЫ  мн. (ед. ботфорт м) ботфорт 
(оҙон һәм киң ҡуныслы кцтәрмәле итек); лаки-



БРАК
рбванные высокие ботфорты лаклы оҙон бот 
форт; надеть ботфорты ботфорт кейеү

БбТЫ  мн. (ед. бот м) бутый (аяҡ кейеме)', 
резиновые боты резина бутый; суконные боты 
тула бутый; детские боты балалар бутыйы; на
деть боты бутый кейеү

БбЦМ АН м боцман (карапта хужалыҡ 
эштәре алып барыусы кесе командир)

БбЦМАНСКИЙ, -ая, -ое боцман ...ы; боц
манский свисток боцман һыҙғыртҡысы 

БОЧАР м см. бондарь 
БОЧАРНЫЙ, ая, ое см. бондарный 
БОЧАРНЯ ж мискә ҡоршау оҫтаханаһы 
БбЧЕЧНЫЙ, -ая, -ое 1. мискә ...ы, сапсаҡ 

...ы; бочечный обруч мискә ҡоршауы 2. (содер
жимый в бочках) мискәле; бочечное пйво 
мискәле һыра; бочечное масло мискәле май 

БбЧКА ж 1. мискә, сапсаҡ; деревянная бочка 
ағас мискә; водовозная бочка һыу ташый торған 
мискә; наполнить бочку водой мискәне һыу менән 
тултырыу; бочка керосйна бер мискә кәрәсин
2. аә. бочка (югары пилотаж фигураларының 
береһе) ♦ бездонная бочка: 1) араҡы мискәһе, 
эскесе; 2 ) төпһөҙ мискә, убыр; как сельди в бочке 
шығырым тулы, энә төртөр урын юҡ 

БбЧКОВЫ Й, ая, ое см. бочечный 
БОЧбНОК м бәләкәй мискә (сапсаҡ); бо

чонок с водой һыулы бәләкәй мискә
БОЯЗЛИВОСТЬ ж ҡурҡаҡлыҡ, өркәклек, 

ҡурҡаҡ (өркәк) булыу; боязливость ребёнка ба
ланың ҡурҡаҡлығы

БОЯЗЛИВЫЙ, -ая, -ое 1. ҡурҡаҡ, ҡурҡыу- 
сан, өркәк, өркөүсән; боязливый зверёк өркәк 
йәнлек 2. ҡыйыуһыҙ, баҙнатһыҙ; боязлйвый 
взгляд ҡыйыуһыҙ ҡараш

Б бЯ ЗН О  в знач. сказ., безл.\ прост. 
ҡурҡыныс, ҡурҡыу; мне боязно мин ҡурҡам; 
ночью в лесу боязно төнөн урманда ҡурҡыныс 

БОЙЗНЬ ж ҡурҡыу, өркөү, шөрләү; боязнь 
одиночества яңғыҙлыҡтан ҡурҡыу; боязнь 
старости ҡартлыҡтан ҡурҡыу 

БОЯРИН м\ ист. баяр
БОЯРСКИЙ, -ая, -ое; ист. баяр(ҙар) ...ы; 

Боярская дума Баярҙар думаһы; боярские 
земли баяр ерҙәре

БОЯРСТВО с собир.; ист. баярҙар; мос
ковское боярство Мәскәү баярҙары 

БОЯРЫНЯ ж; ист. баяр ҡатыны 
БОЯРЫШНИК м энәлек, еҙәй, ҡамыраш, ду- 

нала; куст боярышника энәлек ҡыуағы
БОЯРЫШНИЦА ж энәлек (дунала, еҙәй) 

күбәләге
БОЯРЫШНЯ ж; ист. баяр ҡыҙы 
БОЙТЬСЯ несоө. 1. ҡурҡыу, шөрләү, өркөү; 

бояться волков бүренән ҡурҡыу; бояться темно
ты ҡараңғынан ҡурҡыу; бояться простудйться
һыуыҡ тейеүҙән ҡурҡыу 2. (опасаться чего-л., 
беспокоиться, тревожиться) борсолоу, ты

нысһыҙланыу, хафаланыу; бояться за детёй ба
лалар өсөн борсолоу 3. чего (портиться от че- 
го-л., не переносить чего-л.) сыҙамау, түҙмәү, 
боҙолоу, оҡшатмау, яратмау; растения боятся 
темноты үҫемлектәр ҡараңғыны яратмай; фа
нерные изделия боятся сырости фанерҙан 
яһалған әйберҙәр еүешкә сыҙамай ♦ боюсь ска
зать (назвать) белмәйем, әйтә алмайым

БРА с нескл. бра, стена шәмдәле; хру
стальное бра гәлсәр бра

БРАВАДА л  с яһалма ҡыйыулыҡ, кәпәренеү, 
осоноу, маҡтаныу, маһайыу

БРАВЙРОВАНИЕ с см. бравировать 
БРАВИРОВАТЬ несоө. чем и без доп. осо

ноу, кәпәренеү, маһайыу, ҡыйыу (шәп) булып 
ҡыланыу; бравировать свойми успехами үҙең 
дең уңыштарың менән маһайыу 

БРАВЙССИМО межд. см. браво 
БРАВО межд. афарин, йәшә, шәп (оҫта 

башҡарыусы артистарҙы маҡтау һцҙе)
БРАВУРНОСТЬ ж дәрт, күңел күтәренкеле

ге, күтәренке кәйеф
БРАВУРНЫ Й, -ая, -ое 1 . дәртләндерә 

торған, дәртле, йәнле, күңелде (кәйефте) күтәрә 
торған, күтәренке; бравурный марш дәртле 
марш 2. (юғары) оҫталыҡ талап иткән, ҡатмар
лы; бравурная ария оҫталыҡ талап иткән ария 

БРАВЫЙ, -ая, -ое ғәййәр, (күрер күҙгә) 
егеттәр һымаҡ, булдыҡлы, йылғыр; бравый 
молодец ғәййәр егет; бравый солдат йылғыр 
һалдат

БРАГА ж бал (балдан йәки шәкәрҙән әсе- 
телгән иҫерткес эсемлек)', медовая брага бал 
балы; сварйть брагу бал ҡойоу

БРАДОБРЁИ м; уст. сэс алыусы, парик
махер

БРАЖКА ж', ласк, от брага 
БРАЖ НИК м; уст. эскесе, иҫерекбаш, 

сәрхуш
БРАЖНИЧАТЬ несоө.', уст. эскелеккә (эс

кегә) һалышыу, эсеп йөрөү, эсеү
БРАЖНИЧЕСТВО с; у cm. эске мәжлестәре, 

эскелек
БРАЗДА ж\ трад.-поэт. бураҙна 
БРАЗДЫ мн. нескл.', книжн., уст. ауыҙлыҡ, 

йүгән ♦ бразды правления высок, идара итеү, 
власть башында тороу

БРАЗЙЛЬСКИЙ, -ая, -ое бразил ...ы, Брази
лия ...ы; бразильский кофе Бразилия ҡәһүәһе 

БРАЗИЛЬЦЫ мн. бразилиялылар, бразил 
халҡы / /  ед. бразйлец м бразил ир-аты; бра
зильянка ж бразил ҡатын-ҡыҙы

БРАК I м никах, өйләнешеү; вступйть в брак 
никахҡа инеү, әйләнеү (о мужчине)', тормошҡа 
(иргә) сығыу (о женщине)', состоять в браке ни
кахта тороу; расторгнуть брак айырылышыу; 
свидетельство о браке никах тураһында та
ныҡлыҡ, никах ҡағыҙы
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БРАК II м брак, етешһеҙлек, кәмселек; 

(эшкә) яраҡһыҙ, түбән сифатлы булыу, (боҙоҡ) 
яраҡһыҙ булыу; чулок с браком етешһеҙлеге 
булған ойоҡ

БРАКЕР м бракер (тауарҙың сифатын 
билдәләцсе)

БРАКЕРАЖ м бракераж (тауарҙың сифа
тын һәм заказ шарттарына яуап бирецен 
билдәләц)

БРАКОВАНИЕ с см. браковать
БРАКОВАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от бра

ковать; бракованные изделия бракка сығарыл 
ған изделиелар 2. прил. браклы, боҙоҡ, яраҡ
һыҙ, кәмселекле, эшкинмәгән; бракованные ча
сы браклы сәғәт

БРАКОВАТЬ несоә. 1. кого-что бракка 
(яраҡһыҙға) сығарыу, боҙоҡ (яраҡһыҙ) тип та
быу; браковать наручные часы ҡул сәғәтен 
яраҡһыҙ тип табыу 2. (отвергать) насар тип 
табыу, кире ҡағыу; браковать сборник стихов 
шиғырҙар йыйынтығын кире ҡағыу; браковать 
диссертацию диссертацияны насар тип табыу
3. (определять сорт по качеству) сифатын 
билдәләү, сортҡа айырыу; браковать готовые 
изделия изделиеларҙы сортҡа айырыу

БРАКОВАТЬСЯ несоә. страд, от браковать 
БРАКбВКА ж см. браковать 
БРАКОВЩИК м и БРАКОВЩИЦА ж брак 

ка сығарыусы, браклаусы
БРАКОДЁЛ м брак яһаусы (эшләүсе) 
БРАКОНЬЁР м браконьер (һунарсылыҡ, ба

лыҡ тотоу ҡагиҙәләрен боҙган кеше)
БРАКОНЬЕРСТВО с браконьерлыҡ; бо

роться против браконьерства браконьерлыҡҡа 
ҡаршы көрәшеү

БРАКОРАЗВОДНЫЙ, -ая, -ое айырылышыу 
...ы; бракоразводный процесс айырылышыу 
процесы

БРАКОСОЧЕТАВШ ИЙСЯ, -аяся офиц.
1. (новобрачный) яңы өйләнгән (никахлашҡан)
2. в знач. сущ. бракосочетавшийся м никах
лашҡан егет; бракосочетавшаяся ж никахҡа 
ингән ҡыҙ

БРАКОСОЧЕТАНИЕ с; офиц. никах, никах - 
лашыу; Дворец бракосочетаний Никах һарайы 

б р а м Ан  и б р а м й н  м\ уст. см. брахман 
БРАМАНЙЗМ м см. брахманизм
БРАМСЕЛЬ м; мор. брамсель (иң өҫкә парус) 
БРАНДВАХТА ж\ мор. брандвахта (порт

тағы һаҡсы судно)
БРАНДЕР м; мор. брандер (1. дошман ка

раптарын яндырыу өсөн шартлатҡыс матдә 
тейәлгән судно 2 .  бухта йәки гавань алдында 
юлды ябыу өсөн батырыла торган судно) 

БРАНДМАЙОР м\ уст. брандмайор (ҡала
ның янғын һцндерец командаһы башлығы) 

БРАНДМАУЭР м брандмауэр (ике бина 
араһына һалынған утҡа сыҙамлы стена)

БРАНДМЁЙСТЕР м\ уст. брандмейстер 
(янғын һцндерец^ командаһы башлығы)

БРАНДСПОЙТ м брандспойт (1. янғын 
һцндерец насосы эсәгенең башы 2. янғын һцнде
рец нососы)

БРАНИТЬ несов. кого-что әрләү, орошоу, 
тиргәү, шелтәләү; бранить мальчика за шалости
шуҡлыҡтары өсөн малайҙы орошоу

БРАНИТЬСЯ несоә. 1. с кем-чем (ссорить
ся) һүҙгә килешеү, ирешеү, тиргәшеү, ыҙғышыу, 
әрләшеү; мы никогда не бранились с соседями 
күршеләр менән һис ҡасан да һүҙгә килешкәне
беҙ булманы 2. (ругаться) һүгенеү, тиргәшеү; 
старйк бранйлся ҡарт тиргәшә ине

БРАННЫЙ I, -ая, -ое (ругательный) тиргәү 
...ы, һүгенеү ...ы, оятһыҙ; бранные слова һүге
неү һүҙҙәре; бранные выражения оятһыҙ 
һүҙҙәр

БРАННЫЙ II, -ая, -ое высок, хәрби, һуғыш 
...ы; бранное поле һуғыш майҙаны (ҡыры, яла
ны); бранная слава хәрби дан

БРАНЬ I ж һүгенеү, оятһыҙ (алама) һүҙҙәр, 
һүгенеү һүҙҙәре

БРАНЬ II ж', высок, һуғыш, көрәш ♦ на поле 
брани һуғыш яланында

БРАСЛЁТ м беләҙек; серебряный браслет
көмөш беләҙек; янтарный браслет гәрәбә 
беләҙек; носйть браслет беләҙек кейеү (йөрөтөү) 

БРАСС м; спорт, брасс (йөҙөцҙең махсус 
бер стиле)

БРАТ м 1. ағай, ир туған, эне, ҡусты; 
старший брат ағай; младший брат эне, ҡусты; 
двоюродный брат ике туған ағай; троюродный 
брат өс туған ағай; молочный брат имсәктәш 
ағай (ҡусты); сводный брат үгәй туған 2. (при 
обращении) туған; ты, брат, со мной не шутй 
һин, туған, минең менән шаярма 3. (единомыш
ленник) фекерҙәш, теләктәш; мы — братья по 
убеждениям беҙ — фекерҙәштәрбеҙ ♦ ваш брат 
һеҙҙең кеше(ләр), һеҙҙең халыҡ; наш брат 
беҙҙең кеше(ләр), беҙҙең халыҡ; на брата кеше 
(әҙәм) башына; свой брат үҙ кеше 

б р а т Ан и е  с см. брататься 
БРАТАТЬСЯ несоә. 1. (вступать в друже

ские отношения) туғанлашыу, дуҫлашыу 
2. (прекращать военные действия) татыула
шыу, килешеү, ярашыу

БРАТЕЦ м; ласк, от брат 1, 2 
БРАТИК м; ласк, от брат 1 
БРАТИНА ж ҙур туҫтаҡ (элек ашау, эсец 

өсөн ҡулланылған)
БРАТИШКА м; разг. 1. уничиж. и ласк, от 

брат 1; 2. (маленький брат) ҡусты, эне, мырҙа 
БРАТИЯ ж собир. 1. (монашеская община) 

бер монастырға ҡараған монахтар, бер мона
стырь монахтары 2. шутл. (люди одной профес
сии) халҡы; актёрская братия артистар халҡы; 
пйшущая братия яҙыусылар халҡы



БРЕВЕНЧАТЫЙ
БРАТбК м\ прост., уничиж. и ласк, от брат 

1, 2 (обычно в обращении) туғанҡай, ҡусты ке
ше, энекәш

БРАТОУБИЙСТВЕННЫЙ: братоубййствен 
ная война туған-ара үлтерешеү һуғышы

БРАТОУБИЙСТВО с туған-ара үлтерешеү
БРАТОУБИЙЦА л и ж  туғанын үлтереүсе
БРАТСКИЙ, -ая, -ое 1. (родственный) туған

лыҡ ...ы, ҡәрҙәшлек ...ы; братские чувства 
туғанлыҡ хистәре 2. (близкий по духу) туған
даш; братские республики туғандаш республика
лар ♦ братская могила; братское кладбище 
туғандар ҡәберлеге

БРАТСТВО с 1. высок, дуҫлыҡ, туғанлыҡ, 
берҙәмлек; братство народов халыҡтар берҙәмле
ге 2 . уст. дини йәмғиәт

БРАТЬ несоә. 1. кого-что алыу; брать кнйгу 
со стола өҫтәлдән китап алыу; брать лопату 
кәрәк алыу 2. перен. алыу; брать тему для дис
сертации диссертация өсөн тема алыу; брать 
уроки дәрес алыу 3. без доп. (клевать — о ры
бе) ҡабыу, сиртеү; на удочку рыба берёт хоро
шо ҡармаҡҡа балыҡ яҡшы ҡаба 4. (собирать) 
йыйыу, тиреү; брать смородину ҡарағат тиреү
5. кого-что (уносить с собой) алыу; брать в до
рогу чемодан юлға сумаҙан алыу; брать с собой 
детей үҙең менән бергә балаларҙы алыу; брать 
работу на дом өйгә эш алыу 6. чем (добиваться) 
алдырыу, ирешеү; он берёт не силой, а ловко
стью ул көс менән түгел, ә таһыллыҡ менән ал
дыра; он берёт умом ул аҡыл менән алдыра 
7. (получать в своё обладание, пользование, 
распоряжение) алыу; брать землю в аренду ерҙе 
ҡуртымға алыу; брать деньги в долг аҡсаны бу
рысҡа алыу; брать машйну напрокат машинаны 
ҡуртымға алыу 8. (нанимать) яллау; брать так
ой такси яллау; брать няню бала ҡараусы яллау 
9. (снимать) ваҡытлыса алыу, алып тороу; 
брать квартйру фатир алып тороу 10. (поку
пать, приобретать) һатып алыу; брать билеты 
в театр театрға билеттар алыу 11. (держаться 
какого-л. направления пути) тотоу, юл тотоу, 
алыу; берй влево һулға тот; брать выше юғары
раҡ алыу 12. охот, (ловить, травить) эләкте
реп (тибеп) алыу, тотоу; ястреб берёт дйких гу
сей ҡарсыға ҡырағай өйрәктәрҙе тибеп ала; со
баки не брали кабанов эттәр ҡабандарҙы тотма
ны 13. без доп. (достигать, попадать — об 
оружии) тейҙереү, алдырыу, алыу; винтовка бе
рёт на трйста метров винтовка өс йөҙ метрҙы ал
дыра ♦ брать быка за рога туранан-тура тѳп 
эшкә күсеү, үгеҙҙе мөгөҙөнән алыу; брать высо
ту юғарыға күтәрелеү; брать (взять) верх еңеү, 
өҫтөнлөк алыу, өҫкә сығыу; брать (взять) в обо
рот кого ҡыҫымға алыу, яғаһына йәбешеү, 
яғаһынан алыу, арт һабағын уҡытыу; брать курс 
(направление) юл тотоу, йүнәлеш алыу; брать за

горло яғаһынан (боғаҙынан) алыу, боғаҙға йәбе
шеү; брать (взять) в руки кого ҡулға алыу; брать 
(взять) в (свой) руки что етәкселекте (идараны) 
үҙ ҡулыңа алыу; брать за душу (за сердце) 
йөрәккә үтеү, йөрәктән алыу, йөрәккә төшөү; 
брать (взять) на буксйр кого-что артҡа ҡалғанға 
ярҙам итеү, буксирға алыу; брать (взять) на 
пушку кого; прост, алдыҡ юл менән теләккә, 
маҡсатҡа ирешеү; брать (взять) на себя что үҙ 
өҫтөнә алыу; брать (взять) под (своё) крылыш
ко кого үҙ (ҡарамағыңа) хәстәреңә алыу, ҡанат 
аҫтына алыу; брать (взять) пример с кого үрнәк 
(өлгө) алыу; брать (взять) своё үҙеңдекен итеү, 
маҡсатҡа ирешеү; брать (взять) (свой) слова об
ратно (назад) һүҙҙән кире ҡайтыу, һүҙҙе кире 
алыу; брать (взять) себя в руки үҙеңде ҡулға 
алыу брать (взять) слово: 1) һүҙ алыу (йыйы
лышта һөйләц өсөн)', 2 ) һүҙ (вәғәҙә) алыу 
(кемдән)', брать (взять) с потолка что һауанан 
алып һөйләү, үҙең уйлап сығарыу, яһап һөйләү; 
брать (взять) сторону кого, чью кемдеңдер феке
ренә ҡушылыу, яҡлы булып китеү; брать под ру
ку ҡултыҡлап алыу; брать начало башланыу, 
башланып китеү; брать прицел төбәү, тоҫҡау; 
жизнь берёт своё тормош үҙенекен итә; тоска бе
рёт эс боша; меня берёт сомнение мин икеләнәм 
(шикләнәм)

БРАТЬСЯ несоә. 1. за кого-что тотоноу; 
браться за ручку двери ишек тотҡаһына тотоноу; 
браться за перйла лестницы баҫҡыс яндауырына 
тотоноу 2. за что (приниматься) башлау, кере
шеү, тотоноу; браться за работу эшләргә (эшкә) 
тотоноу; браться за кнйгу уҡырға (китапҡа) то
тоноу; браться за перо яҙа башлау, яҙырға тото
ноу 3. (появляться, возникать) килеү, бар
лыҡҡа килеү, хасил булыу; откуда такой голо
сок берётся? ҡайҙан бындай тауыш хасил була?; 
откуда берутся у него такйе деньги? ҡайҙан килә 
уға шул тиклем аҡса? 4. страд, от брать 
♦ браться за ум аҡылға ултырыу

БРАУНИНГ м браунинг (автоматик писто
лет)

БРАХМАН м брахман (һиндостанда югары 
каста кешеһе', башта жрецтар кастаһына 
ҡараган)

БРАХМАНЙЗМ и у cm. БРАМАНЙЗМ м
брахманизм (һиндтарҙың беҙҙең эрага тиклем 
I X —VII I  бб. барлыҡҡа килгән дине)

БРАЧНЫЙ, -ая, -ое 1. никах ...ы, өйләнешеү 
...ы; брачное свидетельство никах таныҡлығы
2. (относящийся к периоду спаривания живот
ных) ҡушылыу ...ы, ҡарығыу ...ы; брачный 
перйод ҡарығыу осоро

БРАШПИЛЬ м; мор. брашпиль (караптарҙа 
якорҙы кцтәрә торган сыгыр)

БРЕВЁНЧАТЫЙ, -ая, -ое бүрәнәнән төҙөл
гән, бүрәнә; бревенчатый дом бүрәнә йорт
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БРЕВНО
Б Р Е В Н б с 1. бүрәнә; сосновое бревно

ҡарағай бүрәнә; возйть брёвна бүрәнә ташыу
2. пренебр. (о тупом, глупом человеке) күҙле 
бүкән, түңгәк 3. спорт. (брус на стойках для 
упражнений в равновесии) бүрәнә; упражнения 
на бревне бүрәнә өҫтөндә(ге) күнекмәләр

БРЕД м 1. һаташыу, һаташып һөйләнеү; 
больной в бреду ауырыу һаташа 2. разг. 
(о чём-л. несуразном, бессмысленном) мәғәнә
һеҙлек, туҙға яҙмаған һүҙ; рассуждения его — 
бред уның улай һөйләүе — мәғәнәһеҙлек

БРЁДЕНЬ м йылым; ловйть рыбу бреднем 
балыҡты йылым менән тотоу

БРЁДИТЬ несов. 1. һаташыу, һаташып 
һөйләнеү; бредить в беспамятстве аңһыҙ хәлдә 
һаташыу 2. кем-чем\ перен. һаташыу, хыялла
ныу, ныҡ мауығыу; бредить музыкой музыка 
менән мауығыу; бредить театром театр менән 
һаташыу

БРЁДИТЬСЯ несов. безл. (мерещиться) 
күргән (белгән) шикелле тойолоу, күҙалланыу, 
һаташыу

БРЁДНИ мн.\ разг., пренебр. юҡ-бар (туҙға 
яҙмаған) һүҙ, буш уй (һүҙ, хыял), уйҙырма, саф
сата, һаташыу; пустые бредни буш хыял; 
старческие бредни ҡартлыҡ һаташыуы

БРЕДбВЫ Й , -ая, -ое 1. һаташыу ...ы; бре
довое состояние һаташыу хәле 2. (нелепый, 
фантастический) аҡылға һыймаған, туҙға 
яҙмаған, хыялый; бредовый план хыялый план 

БРЁЗГАТЬ и БРЁЗГОВАТЬ несов. ерәнеү, 
сирҡаныу, сикәнеү, ытырғаныу; он нйчем не 
брезгует ул бер нәмәнән дә сикәнмәй; брёзгать 
пить из чужого стакана кеше стаканынан эсергә 
ерәнеү

БРЕЗГЛЙВОСТЬ ж 1. ерәнеү, сирҡаныс, 
сикәнеүсәнлек; показать брезглйвость ерәнеүҙе 
күрһәтеү 2. (чувство отвращения) күңел (тән) 
тартмау, ытырғаныу тойғоһо

БРЕЗГЛИВЫЙ, -ая, -ое 1. ерәнсек, сикәнсек 
сирҡансыҡ; брезглйвый человек ерәнгән кеше
2. (выражающий отвращение) ытырғаныу 
тойғоһо уятҡан, ытырғаныслы; брезглйвый 
взгляд ытырғаныслы ҡараш

БРЁЗГОВАТЬ несов. см. брёзгать 
БРЕЗЁНТ м брезент; зелёный брезент йәшел 

брезент
БРЕЗЁНТОВЫЙ, -ая, -ое 1. брезент ...ы; 

брезентовое производство брезент етештереү 
2. брезент, брезенттан эшләнгән; брезентовый 
плащ брезент плащ

БРЁЗЖ ИТЬ несов. 1. (слабо светиться) 
йылтырап (емелдәп) күренеү, емелдәү, ем-ем 
итеү; в степй брезжит огонёк яланда ут емелдәп 
күренә 2. безл. (светать) таң беленеү (һы
ҙылыу), яҡтыра башлау, яҡтырып килеү; чуть 
брезжит таң яҡтырып килә

БРЁЗЖИТЬСЯ несов. см. брезжить

БРЕЛ бК  м брелок, сылтыраҡ (кеҫә сәгәтенә, 
беләҙеккә һ.б. тагыла торган биҙәцес)

БРЁМЯ с 1. ауырлыҡ, йөк 2. обычно чего 
или какое; перен. ауырлыҡ, ҡыйынлыҡ, имгәк, 
ғазап; взять на себя непосйльное брёмя үҙеңә 
көс еткеһеҙ ауырлыҡ алыу ♦ разрешйться от 
бремени уст. бәпесләү, бала табыу, бушаныу 

БРЁННЫЙ, -ая, -ое книжн. фани, серей 
(бөтә) торған; бренный мир фани донъя 

БРЕНЧАНИЕ с см. бренчать 
БРЕНЧАТЬ несов. 1. (звенеть, звякать) 

сылтырау, шылтырау, сылтыратыу, сыңлау, 
шылтыратыу, сылтыр-сылтыр итеү (килеү); ста
каны бренчат стакандар сылтырай; монеты 
бренчат в кармане кеҫәлә тәңкәләр сылтыр-сыл
тыр килә; бренчать ключами асҡыстарҙы сылты
ратыу 2. на чём', разг. (неискусно играть на 
чём-л.) дыңғырлатыу; бренчать на балалайке 
балалайка дыңғырлатыу

БРЕСТИ несов. әкрен генә (һөйрәлеп кенә) 
атлау, көс-хәл менән генә атлап барыу (килеү); 
брестй по грязи батҡаҡтан көс-хәл менән генә 
атлап барыу

БРЕТЁЛИ мн. (ед. бретель ж) бретель, бау 
(кцлдәкте, лифчикты һ.б. тотоп тороу өсөн 
ҡулбаш аша цткәреп тегелгән таҫма)', бретели 
сорочки эске күлдәк бауы

БРЕТЕР м; уст. бретёр, сәкәләй, бәйләнсек 
(янъял, һугыш, талаш сыгарырга әцәҫ кеше) 

БРЕХ м 1. прост, (собачий лай) эт өрөүе
2. груб., прост., пренебр. см. брехня

БРЕХАТЬ несов.', прост. 1. (лаять) өрөү, 
ләңкелдәү; собаки брёшут эттәр өрә 2. (врать, 
говорить вздор) ялғанлау, алдау

БРЕХНЙ ж; прост., пренебр. ялған, алдыҡ, 
буш һүҙ, сафсата, уйҙырма

БРЕХЁН М И БРЕХЁНЬЯ ж;  прост., пре
небр. ялғансы, алдаҡсы

БРЕШЬ ж 1. (пролом) тишек, емерек урын 
(стенала, карап ҡабыргаһында һ.б.)', брешь от 
снаряда туп тишкән урын 2. перен. өҙөк 
(өҙөлгән) урын; брешь в обороне обороналағы 
өҙөк урын 3. перен. (недостача, ущерб) етмәү, 
кәм сығыу, өҫкә сығыу; брешь в бюджете бюд
жетта етмәү ♦ пробйть брешь зыян килтереү 

БРЁЮЩИЙ, -ая, -ее прич. от брить ♦ брею
щий полёт түбән (аҫтан, ҡыйып) осоу (самолёт) 

БРИГ м; мор. бриг (ике мачталы елкәнле 
судно)

БРИГАДА ж\ ә разн. знач. бригада; танковая 
бригада танк бригадаһы; тракторная бригада
тракторсылар бригадаһы; огородная бригада 
йәшелсәселәр бригадаһы; поездная бригада по
езд бригадаһы

БРИГАДИР I м бригадир; бригадйр поле
водческий бригады баҫыусылыҡ бригадаһы 
бригадиры; бригадйр слесарей слесарҙар бри
гадиры



БРИГАДИР II м; ист. бригадир; Салават — 
бригадйр Пугачёва Салауат — Пугачёвтың бри
гадиры

БРИГ А ДЙР СКИЙ I, -ая, -ое бригадир(ҙар) 
...ы; бригадирские обязанности бригадирҙың 
бурыстары

БРИГ А ДЙР СКИЙ II, -ая, -ое бригадир(ҙар) 
...ы; бригадйрский чин бригадир чины

БРИГАДЙРСТВО с бригадирлыҡ; вестй 
бригадйрство бригадирлыҡты алып барыу

БРИГАДИРСТВОВАТЬ несов.', разг. брига
дир булып эшләү, бригадир булыу, бригадирлыҡ 
итеү

БРИГАДИРША ж\ прост. 1. см. бригадйр I;
2. (жена бригадира) бригадирҙың ҡатыны 

БРИГАДНИК м; разг. бригада ағзаһы 
БРИГАДНЫЙ, -ая, -ое бригада ...ы; бри

гадный механик бригада механигы; бригадный 
подряд бригада подряды

БРИГАНТИНА ж', мор. бригантина (елкәнле 
еңел судно)

БРИДЖ  м бридж (кәрт уйыны)
БРИ ДЖ И  мн. бриджи (1. балаҡтарын 

ҡунысҡа тыгын кейә торган салбар 2. ҡыҫҡа 
балаҡлы спорт салбары)

БРИЗ м; мор. бриз (көндөҙ диңгеҙҙән йылы- 
раҡ ярга, төнөн ярҙан йылыраҡ диңгеҙгә табан 
иҫә торган әкрен ел)

БРИЗ АНТНЫИ , -ая -ое спец, (разрывной) 
бризант, шартлай (ярыла) торған; бризантные 
вещества шартлай торған матдәләр; бризантный 
снаряд бризант снаряд

БРИКЁТ м брикет; рольный брикет күмер 
брикеты; кормовые брикеты мал аҙығы брикет
тары

БРИКЕТЙРОВАТЬ сов., несов. что брикет
лау, брикет яһау (һуғыу); брикетйровать торф 
торфты брикетлау

БРИКЕТЙРОВАТЬСЯ несов. страд, от 
брикетйровать

БРИКЁТНЫЙ, -ая, -ое брикет; брикетное 
топливо брикет яғыулыҡ

БРИЛЛИАНТ и б р и л ь я н т  м бриллиант, 
гәүһәр

БРИЛЛИАНТОВЫЙ и б р и л ь я н т о в ы й ,
-ая, -ое 1. бриллиант ...ы, гәүһәр ...ы; брил
лиантовая грань гәүһәр ҡыры 2. бриллиант, 
гәүһәр, бриллиант (гәүһәр) менән биҙәлгән, 
бриллиант (гәүһәр) ҡашлы; бриллиантовое оже
релье бриллиант муйынсаҡ; бриллиантовый 
перстень гәүһәр ҡашлы йөҙөк ♦ бриллиантовый 
зелёный фарм. үләндән әҙерләнгән антисептик 
дарыу

БРИТАНСКИЙ, -ая, -ое Британия ...ы; Бри
танские острова Британия утрауҙары

БРИТАНЦЫ мн. (ед. британец м); книжн. 
см. англичане

БРИТВА ж бритва, ҡырыныу (сәс) бәкеһе; 
электрйческая брйтва электр бритваһы; брйться 
брйтвой сәс бәкеһе менән ҡырыныу

БРЙТВЕННЫЙ, -ая, -ое ҡырыныу ...ы; 
брйтвенный прибор ҡырыныу приборы

БРИТОГО ЛЙВЫЙ, -ая, -ое сәсе ҡырылған 
(алынған), таҡыр (тайыҙ) баш; бритоголовый 
человек сәсе ҡырылған (таҡыр башлы) кеше 

БРИТТЫ мн. (ед. бритт м) бриттар (беҙҙең 
эрага тиклем VI I I  б. яңы эраның V  б. Брита- 
нияның төп халҡын тәшкил иткән кельт 
ҡәбиләләре)

БРИТЫИ, -ая, -ое 1. прич. от брить 2. прил. 
сәсе (һаҡал-мыйығы) ҡырылған (ҡырып алын
ған); брйтая голова (сәсе) ҡырылған баш

БРИТЬ несов. кого-что сәсте (һаҡал- 
мыйыҡты) ҡырыу (ҡырып алыу); брить бороду 
һаҡал(ды) ҡырыу; брить электрйческой брйт
вой электр бритваһы менән ҡырыу

БРИТЬЕ с см. брить, брйться; бритьё боро 
ды һаҡал ҡырыу

БРИТЬСЯ несов. 1 . ҡырыныу; брйться 
каждое утро һәр иртә ҡырыныу 2. ҡырынып 
йөрөү, һаҡал-мыйыҡ йөрөтмәү

БРИЧКА ж бричка (еңел арба)\ рессорная 
брйчка сиртмәле бричка

БРОВАСТЫЙ, -ая, -ое прост, ҡуйы ҡалын 
ҡашлы; бровастый человек ҡуйы ҡалын ҡашлы 
кеше

БРСЗВНЫЙ, ая, ое ҡаш ...ы; бровные дуги
ҡаш ҡыйғасы

БРОВЬ ж ҡаш; чёрные брови ҡара ҡаш; 
брови дугой ҡыйғас ҡаш; водйть бровями ҡаш 
һикертеү ♦ и (даже) бровью не повести (не ве
стй, не шевельнуть) ыжламау ҙа, иғтибар итмәү, 
әйләнеп тә (боролоп та) ҡарамау, бар тип тә 
белмәү; не в бровь, а (прямо) в глаз тап өҫтөнә 
баҫыу (урынлы әйтелгән һцҙ тураһында)

БРОД м кисеү; мелкий брод һай кисеү; идтй 
бродом кисеүҙән атлау ♦ не зная броду, не 
суйся в воду кисе^ күрмәй, аяҡ сисмә

БРОДЙЛЬНЫИ, -ая, -ое 1. әсеү ...ы, асыу 
...ы; бродйльный процесс әсеү процесы 2. әсетеү 
...ы, асытыу ...ы; бродйльный чан әсетеү 
киҫмәге

БРОДИТЬ I несов. 1. һәптәнләп (мөстәнләп) 
йөрөү, ҡыҙырыу, һәптәнләү, мөстәнләү; бродйть 
по улице урам ҡыҙырыу 2. перен. күренеп 
(сағылып) ҡалыу, сыуалыу (уй-фекер, йыл
майыу билдәләре хаҡында)', мысли бродят 
уйҙар сыуала

БРОДИТЬ II несов. әсеү (бызырлау); пйво 
бродит һыра әсеп ултыра

БРОДЙГА м и ж 1. берәҙәк, ҡыҙырас, мысыр 
хәйерсеһе (илһеҙ-ерһеҙ кеше) 2. разг., неодобр. 
һуҡбай, йолҡош

БРОДЙЖ ИЙ, -ья, -ье берәҙәк(тәр) ...ы, 
ҡыҙырас(тар) ...ы, һуҡбай(ҙар)...ы, йолҡош-

БРОДЯЖИЙ



БРОДЯЖИТЬ
(тар) ...ы; бродяжья жизнь ҡыҙырас тормошо; 
бродяжьи привычки һуҡбайҙар ғәҙәте

БРОДЙЖИТЬ несоѳ.', разг. см. бродяжни
чать

БРОДЙЖНИЧАТЬ несоѳ. 1. берәҙәклек 
итеү, берәҙәк (ҡыҙырас) булып йөрөү 2. разг. 
(странствовать без определённой цели) ҡы
ҙырып йөрөү, ил гиҙеү

БРОДЙЖНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое берәҙәклек 
...ы, һуҡбайлыҡ ...ы; бродяжническая жизнь 
берәҙәклек тормошо

БРОДЙЖНИЧЕСТВО с; разг. берәҙәклек, 
һуҡбайлыҡ

БРОДЙЧИЙ, -ая, -ее күсеп йөрөгән, күсмә, 
илгиҙәр; бродячие артйсты күсеп йөрөгән арти
стар; бродячая жизнь күсмә тормош

БРОЖЁНИЕ с 1. әсеү, әсешеү; уксусное 
брожение һеркә әсеүе 2. перен. сыуалыш, бута
лыш, бола, ығы зығы; брожение среди рабочих 
эшселәр араһындағы сыуалыш

БРбЙ Л ЕР м 1. (цыплёнок, выращиваемый 
на мясо) бройлер; мясо бройлера бройлер ите
2. (помещение для выращивания таких цып
лят) бройлер бинаһы

БРОМ м бром (1. химик элемент 2. нерв си
стемаһын тынысландыра торган дарыу)

БРбМИСТЫ Й, -ая, -ое хим. бромлы; броми
стый калий бромлы калий

Б РО Н Е ... ҡушма һцҙҙәрҙең “бронялы”, 
“броня менән ҡаплатан” мәгәнәһендәге берен
се өлөшө, мәҫ., бронебашня бронялы башня; 
бронедрезйна бронялы дрезина

БРОНЕАВТОМОБЙЛЬ м бронеавтомобиль, 
бронялы автомобиль, броневик

БРОНЕБбЙНЫ Й, -ая, -ое броняны тишә 
торған, броня тишкес; бронебойный снаряд бро
ня тишә торған снаряд; бронебойное оружие 
броня тишкес ҡорал

БРОНЕБбЙЩ ИК м бронебойщик (броняны 
тишә торган ҡоралдан атыусы)

БРОНЕВИК м броневик (бронялы автомо
биль)

БРО Н ЕВбЙ , -ая, -ое 1. бронялы, броня 
менән ҡапланған; броневая машина бронялы ма
шина 2. (служащий для брони, являющийся 
бронёй) броня, броня ...ы; броневые плиты бро
ня плиталар

БРОНЕКАТЕР м бронялы катер, бронекатер 
БРОНЕМАШИНА ж бронялы машина, бро

немашина
БРОНЕН бСЕЦ м 1. броненосец (броня 

менән ҡаплатан ҡецәтле хәрби карап) 2. зоол. 
ҡалҡанлы(лар) (ҡаты ҡалҡан тиреле һөтимәр 
хайуан)', семейство броненосцев ҡалҡанлылар 
ғаиләһе

БРОНЕНбСНЫ Й, -ая, -ое бронялы, броня 
менән ҡапланған; броненосный крейсер броня
лы крейсер

БРО Н ЕП бЕЗД м бронялы поезд, бронепоезд 
БРОНЕТРАНСПОРТЁР м бронетранспортер 
Б Р бН ЗА  ж 1. бронза, ҡула (аҡ ҡургаш 

ҡушылган баҡыр иретмәһе) 2. собир. ҡула 
нәмәләр

БРОНЗИРО ВАТЬ и БРОНЗИРОВАТЬ
сов., несоѳ. что бронзалау, бронза яғыу (йүгер
теү); бронзировать дверную ручку ишек 
тотҡаһын бронзалау

БРОНЗИРОВАТЬСЯ и БРОНЗИРОВАТЬ
ся несоѳ. страд, от бронзировать 

БРО Н ЗИ РбВКА  ж см. бронзировать 
БРбН ЗО ВЫ Й , -ая, -ое 1. бронза, бронзанан 

яһалған; бронзовая статуэтка бронза һын 
2. һарғылт-ҡуңыр, бронза төҫлө ♦ бронзовый 
век археол. бронза быуаты (дәүере) (ҡорал- 
ҡорамал яһау өсөн бронза ҡулланылган борошо 
дәцер)

БРОНИРОВАННЫЙ, ая, ое 1. прич. от 
бронировать 2. прил. алдан уҡ бүлеп (тәғә
йенләп) ҡалдырылған, беркетеп (тәғәйенләп) 
ҡуйылған, бронле; бронйрованное место бронле 
(тәғәйенле) урын

БРОНИРОВАННЫЙ, ая, ое 1. прич. от 
бронировать 2. прил. бронялы, броня менән 
ҡапланған; бронированный поезд бронялы 
поезд

БРОНИРОВАТЬ несоѳ. что алдан уҡ бүлеп 
(тәғәйенләп) ҡалдырыу, беркетеп (тәғәйенләп) 
ҡуйыу, бронләү; бронйровать место в гостинице
ҡунаҡханала урын бронләү; бронйровать жилую 
площадь торлаҡ майҙанды бронләү

БРОНИРОВАТЬ сов., несоѳ. что бронялау, 
броня менән ҡаплау (кәпләү); бронировать ма
шину машинаны бронялау

БРОНТО ЗАВР м бронтозавр (һөйрәлец- 
селәрҙең цлеп бөткән төрө)

Б РбН Х И  мн. (ед. бронх м) ҡурылдай (цпкә 
көпшәһе)

БРОНХИАЛЬНЫЙ, -ая, -ое ҡурылдай ...ы; 
бронхиальные железы ҡурылдай биҙҙәре; брон
хиальная астма ҡурылдай астмаһы; бронхиаль 
астма

БРОНХИТ м бронхит; острый бронхит
көслө бронхит; хронйческий бронхйт хроник 
бронхит; астматический бронхйт астматик 
бронхит

Б Р бН Я  и БРОНЬ ж бронь (пиҙелер алдан 
уҡ кемгәлер тәгәйенләп, уга беркетеп ҡуш ан
ды раҫлаган документ)', броня на железнодо
рожный билет тимер юл билетына бронь; предо
ставлять бронь бронь биреү

БРОНЙ ж 1. (металлическая одежда воина) 
ҡояҡ, тимер (ҡорос) күлдәк 2. (защитная обли
цовка) броня (ҡорос көп — танк, машина һ.б. 
өсөн)', толстая броня ҡалын броня; покрыть 
бронёй броня менән кәпләү

БРОСАНИЕ с см. бросать, бросаться
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БРУС
БРОСАТЬ несов. 1. что, чем ташлау, 

ырғытыу, бәреү; бросать гранату граната 
ырғытыу, бросать камень таш ташлау 2. кого- 
что (перемещать, направлять куда-л.) (тиҙ 
генә) күсереү, сығарыу, индереү, йүнәлтеү; бро
сать войска в бой һуғышҡа ғәскәр индереү; бро
сать товары на рынок баҙарға тауар сығарыу; 
бросать дополнительные средства на строитель 
ство төҙөлөшкә өҫтәмә аҡса күсереү 3. перен. 
(распространять, направлять — о свете, те
ни) сәсеү, һибеү, таратыу, ташлау; солнце бро
сает лучй ҡояш нурҙарын һибә; бросать взгляд 
ҡараш ташлау 4. кого-что (класть небрежно, не 
на своё место) теләһә нисек ташлау, атып бәреү, 
бырғау, бырғытыу, быраҡтырыу; бросать иг
рушки как попало уйынсыҡтарҙы тегендә-бында 
атып бәреү 5. кого-что (оставлять, покидать) 
(бәйләнеште, мөнәсәбәтте) өҙөү, ташлау, ҡалды
рыу, ташлап (ҡалдырып) китеү; бросать семью 
ғаиләне ташлап китеү; бросать друзей дуҫ- 
иштәрҙе ташлау; бросать позйции позицияны 
ҡалдырып китеү 6. что и с неопр. (прекращать 
что-л. делать) эш-ҡылыҡты өҙөү, ҡалдырыу, 
ташлау; бросать курйть тәмәкене (тартыуҙы) 
ташлау; бросать работу эште ҡалдырыу; бросать 
учёбу уҡыуҙы ташлау 7. перен. (быстро, не
брежно произносить — о слове, реплике) 
киҫкен генә әйтеү, әйтеп (ташлау); бросать 
рёплику (урындан) һүҙ ташлау ♦ бросать деньги 
на ветер аҡса туҙҙырыу, аҡсаны әрәм-шәрәм 
итеү, аҡсаны елгә осороу; бросать за решётку 
кого төрмәгә ябыу, бросать камень (камнем) в 
кого берәйһенә бысраҡ ташлау; бросать камешки 
в огород чей, кого һүҙ ебәреү; баҡсаһына таш 
ташлау; бросать на произвол судьбы яҙмышты 
үҙ ағышына тапшырыу; бросать слова на ветер 
файҙаһыҙға һөйләнеү, һүҙҙе елгә осороу (таш
лау); бросать тень на кого-что шик һалыу (таш
лау), тап төшөрөү, ҡара яғыу; бросать оружие 
ҡорал ташлау, бирелеү; бросать перчатку кому. 
1) дуэлгә саҡырыу; 2 ) берәйһе менән алышыу 
(көрәшеү); бросать свет на что асыҡлау

БРОСАТЬСЯ несов. 1. чем ыргытышыу, 
бәрешеү, ташлашыу; бросаться снежками ҡар 
бәрешеү 2. кем-чем\ перен. һанға һуҡмау, иҫәпкә 
алмау, иғтибар итмәү, ҡәҙерен белмәү, баһалап 
еткермәү 3. (прыгать) һикереү, ырғыу, ташла
ныу; бросаться в воду һыуға һикереү 4. на кого- 
что (нападать, кидаться) ташланыу; бросаться 
на врага дошманға ташланыу 5. (устремляться 
куда-л.) тиҙ генә башлау (тотоноу, керешеү); 
бросаться на помощь тиҙ генә ярҙам итә башлау
6. (в порыве чувства устремляться к кому-л.) 
ташланыу, аҫылыныу; бросаться в объятия 
ҡосаҡҡа ташланыу; бросаться на шею муйынға 
аҫылыныу ♦ бросаться деньгами аҡсаның 
ҡәҙерен белмәү; бросаться в глаза күҙгә салыныу

(ташланыу); бросаться словами яуапһыҙ һүҙ 
ташлау, ауыҙы ни һөйләгәнде ҡолағы ишет
мәү; бросаться со всех ног алды-артты ҡарамай, 
йән-фарман сабыу (йүгереү); кровь бросилась 
ему в голову башына ҡан йүгерҙе (асыулан, 
ярһыуҙан)

БРбСИ ТЬ сов. что 1. см. бросать 2. повел. 
брбсь(те); прост, (в знач. “ перестань(те)”, “ос
т авите)”, “не надо”) ҡуй (әле), кәрәкмәй, таш
ла; брось говорйть глупости ҡуй әле, юҡ-барҙы 
һөйләмә ♦ жребий брошен ни булһа ла шул бу
лыр, булыры булған, буяуы һеңгән (уңған); хоть 
брось бер нәмәгә лә ярарлыҡ түгел, бик насар 

БРбСИТЬСЯ сов. см. бросаться 
БРбСКИ Й , -ая, -ое разг. күҙгә бәрелеп (таш

ланып, сағылып) торған, баҙыҡ, бик асыҡ; 
броский цвет баҙыҡ төҫ; броская красота күҙгә 
бәрелеп торған матурлыҡ

БРбСКОСТЬ ж; разг. күҙгә бәрелеп (ташла
нып, сағылып) тороу, баҙыҡ (бик асыҡ) булыу, 
баҙыҡлыҡ; плакатная броскость плакат кеүек 
баҙыҡлыҡ

БРбСОВЫ Й, -ая, -ое прост, яраҡһыҙ, насар 
сифатлы, алама, насар; бросовый товар алама 
тауар ♦ бросовые земли ташландыҡ ерҙәр

Б РО С бК м 1. см. бросать 1 и бросаться 1,4;
2. (стремительное движение) (киҫкен) ынты
лыш; бросок вперёд алға ынтылыш 

БРбШ КА ж см. брошь
БРОШЬ ж брошка, төйрәмес; старйнная би

рюзовая брошь боронғо фирүзә ҡашлы төй
рәмес; приколоть брошь к воротнику яғаға брош 
ка ҡаҙау

БРОШЮРА ж брошюра; популярная бро
шюра популяр брошюра; читать брошюру бро
шюра уҡыу

БРОШЮРОВАЛЬНЫЙ, ая, ое брошюралау 
. ..ы; брошюровальный станок брошюралау ста 
ногы; брошюровальная машйна брошюралау ма 
шинаһы

БРОШЮРОВАНИЕ с см. брошюровать
БРОШЮРОВАТЬ несов. что брошюралау, 

брошюровкалау; брошюровать кнйгу китап бро
шюралау

БРОШ Ю РбВКА ж см. брошюровать
БРОШЮРОВОЧНЫЙ, ая, ое брошюралау 

. . .ы; брошюровочная работа брошюралау эше 
БРОШ Ю РбВЩ ИК м и БРОШ Ю РбВЩ И

ЦА ж брошюралаусы
БРИДЕР м\ с.-х. брудер (инкубатор се

бештәрен йылыта торган прибор)
БРУДЕРШАФТ: пить на брудершафт бру

дершафт эсеү (дуҫлашыу хөрмәтенә айырым 
бер төрлө сәкәшеп эсец)

БРУС м 1. бурса (дцрт ҡырлы итеп яһалган 
агас, таш, металл)', мраморный брус мәрмәр 
бурса; каменный брус таш бурса 2. см. брусок 3;
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БРУСКОВЫЙ
3. мн. брусья спорт, брусья (махсус гимнасти
ка ҡоролмаһы)

БРУСКбВЫ Й, -ая, -ое дүрт ҡырлы, киҫәкле; 
брусковое мыло киҫәкле һабын 

БРУСНИКА ж ҡыҙыл көртмәле 
БРУСНИЧНИК м ҡыҙыл көртмәлелек 
БРУСНИЧНЫЙ, -ая, -ое ҡыҙыл көртмәле 

...ы; бруснйчное варенье ҡыҙыл көртмәле ҡай
натмаһы

БРУСОК м 1. уменьш. от брус 2. чего киҫәк 
(дцрт ҡырлы); брусок мыла бер киҫәк һабын; 
брусок масла бер киҫәк май 3. ҡайраҡ, беләү, 
яныуыс; точйть нож на бруске бысаҡты ҡайраҡ 
менән ҡайрау

БРУСОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. бурса ...ы; бру
сочное производство бурса етештереү 2. (имею
щий форму бруска) киҫәкле; брусочное мыло 
киҫәкле һабын

БРУСТВЕР м; өоен. бруствер (дошмандан 
һаҡланыу өсөн окоп алдына өйөлгән тупраҡ); 
бруствер окопа окоп брустверы; укрыться за 
бруствером брустверға ышыҡланыу

БРУСЧАТКА ж брусчатка (1. шаҡмаҡлап 
әаҡлатан таш 2. таш тцшәлгән урам)

БРУСЧАТЫЙ, -ая, -ое 1. бурса, бурсанан 
яһалған; брусчатый дом бурса йорт 2. брусчатка 
түшәлгән, брусчаткалы; брусчатая улица брус
чатка түшәлгән урам

БРУТТО прил. и нареч. неизм.; спец. брутто 
(тауарҙың төргәге менән ауырлыгы); вес 
брутто брутто ауырлығы

БРУЦЕЛЛЕЗ м; әет. бруцеллез (йогошло 
мал ауырыуы); болеть бруцеллёзом бруцеллез 
менән ауырыу; заразйться бруцеллёзом бруцел
лез йоҡтороу

БРУЦЕЛЛЁЗНЫЙ, -ая, -ое бруцеллез ...ы; 
бруцеллёзная палочка бруцеллез таяҡсаһы 

БРЫЖЁЙКА ж; анат. эс ярыһы, йыйырса, 
ҡатлы шекәрә (ҡорһаҡта эсәктәрҙе тотоп 
торган яры)

БРЫЗГАТЬ несоә. 1. чем сәсрәтеү, сәсеү; 
брызгать водой һыу сәсрәтеү; брызгать слюной
(при разговоре) төкөрөк сәсеү 2. перен. (тирә- 
яҡҡа) осороу, сәсрәтеү; йскры брызжут осҡон
дар сәсрәй 3. что и без доп. һибеү, бөркөү, һип
тереү; брызгать бельё кергә һыу бөркөү; 
брызгать лицо водой биткә һыу бөркөү 4. перен. 
(наст, брызжет) аңҡып (бәреп, бөркөп) тороу, 
урғылып (тышҡа сығып) тороу; лицо его 
брызжет радостью йөҙө шатлыҡ бөркөп тора; 
брызжет молодостью йәшлек аңҡып тора

БРЫЗГАТЬСЯ несоә. 1. чем см. брызгать 1, 
2 , 3; масло брызгалось май сәсрәй ине 2. (брыз
гать друг на друга) сәсрәтешеү, һибешеү, 
бөркөшөү; дети брызгались водой балалар һыу 
һибеште

БРЫЗГИ только мн. 1. сәсрәмә, сәсрәгән 
(бөркөлгән) тамсылар; брызги воды һыу

сәсрәмәһе 2. чего сәсрәгән ярсыҡтар, киҫәксәләр; 
брызги осколков сәсрәгән ярсыҡтар

БРЫЗНУТЬ сов. 1. сәсрәп (һибелеп) китеү, 
сәсрәтеп (тамыҙып) ебәреү; брызнуть маслом на 
платье күлдәккә май сәсрәтеп ебәреү 2. (вдруг 
политься) атылып (бәрелеп) сығыу; брызнули 
слёзы күҙ йәштәре атылып сыҡты 3. яуа 
(һибәләй, ҡоя) башлау; брызнул дождь ямғыр 
һибәләй башланы 4. перен. (внезапно появить
ся, показаться — о лучах солнца и т.д.) 
балҡыу, балҡып китеү; брызнули лучй весенне
го солнца яҙғы ҡояш нурҙары балҡып китте 

БРЫКАТЬ несоә. 1. тибеү; лошадь брыкает 
ат тибешә 2. (дрыгать) тыпырсыныу, тулау; ре
бёнок брыкает ножками бала тыпырсына

БРЫКАТЬСЯ несоә. 1. тибенеү, тибешеү; ос
торожно, эта лошадь брыкается һаҡ бул, был ат 
тибешә 2. (брыкать друг друга) тибешеү

БРЫКЛИВЫИ, -ая, -ое тибешкәк, тибешә 
торған; брыклйвый конь тибешкәк ат

БРЫЛАСТЫЙ, -ая, -ое һалбыр, һалынып 
торған томшоҡло (эткә ҡарата); брыластая со
бака һалбыр томшоҡло эт

БРЫЛЫ мн. (ед. брыла ж) ҡалын (һалынып 
торған) томшоҡ

БРЫНЗА ж брынза (һарыҡ һөтөнән яһалган 
сыр); приготовление брынзы брынза яһау

БРЫСЬ межд. брес (бесәйҙе ҡыуа торган 
һцҙ)

БРЮЗГА м ж ж мығырлаҡ (мыжыҡ) кеше, 
ыжыҡа

БРЮ ЗГЛЙВОСТЬ ж мығырлаҡ (мыжыҡ) 
булыу, мыжыҡлыҡ

БРЮЗГЛИВЫЙ, -ая, -ое мығырлаҡ, мыжыҡ; 
брюзглйвый старйк мыжыҡ ҡарт

БРЙЗГН УТЬ несоә. (болезненно полнеть, 
отекать) ауырып йыуанайыу, шешенеү

БРЮ ЗЖАНИЕ с см. брюзжать; старческое 
брюзжание ҡартлыҡ мыжыҡлығы

БРЮ ЗЖ АТЬ несоә. мығырлау, мыжыу, 
һуҡраныу

Б РЙ К В А  ж аңра шалҡан, гәрәнкә; сажать 
брюкву аңра шалҡан сәсеү

БРЙ КВЕН Н Ы Й , -ая, -ое аңра шалҡан, 
гәрәнкә ...ы, гәрәнкәнән яһалған; брюквенная 
ботва гәрәнкә һабағы; брюквенный соус гәрәнкә 
соусы

БРК5КИ только мн. салбар; женские брюки
ҡатын-ҡыҙ салбары; спортйвные брюки спорт 
салбары; надеть брюки салбар кейеү

БРЮНЁТ м брюнет, ҡара сәсле ир; брюнетка 
ж брюнетка, ҡара сәсле ҡатын-ҡыҙ

БРЮХАСТЫЙ, -ая, -ое прост, йыуан 
ҡорһаҡлы, ҙур эсле

б р к 5х о  С 1. ҡорһаҡ, бауыр, эс (хайуандарға 
ҡарата); лошадь провалйлась по брюхо ат
бауырына тиклем батты 2. ҡорһаҡ, эс (кешегә 
ҡарата); толстое брюхо йыуан ҡорһаҡ ♦



БУДЕНОВКА

ползать на брюхе перед кем; прост, табанын 
ялау, ярамһаҡланыу

БРЮХОВИНА ж; анат. ашҡаҙан, ҡорһаҡ 
эсе (көйөшлө малға ҡарата)

БРЙЧНЫ Й, -ая, -ое 1. салбар ...ы, салбар 
тегеү ...ы; брючный цех салбар тегеү цехы
2. (предназначенный для брюк) салбарлыҡ; 
брючный материал салбарлыҡ тауар; брючная 
пуговица салбар төймәһе ♦ брючный костюм 
салбарлы костюм (ҡатын-ҡыҙ кейеме)

БРЮШИНА ж; анат. ҡорһаҡ ярыһы; воспа
ление брюшйны ҡорһаҡ ярыһының шешеүе 

БРНІШКО и БРЮШКО с 1. уменъш.-ласк. 
от брюхо 2. разг., шутл. күпкән (йыуан) 
ҡорһаҡ 3. (у маленьких животных и птиц) 
ҡорһаҡ, түш, бауыр; котёнок с белым брюшком 
аҡ ҡорһаҡлы бесәй балаһы 4. (задний отдел 
членистоногих) эс, ҡорһаҡ; брюшко бабочки 
күбәләк ҡорһағы 5. обычно мн. брюшкй (мех с 
брюшной части животных) ҡорһаҡ тиреһе; 
шуба из брюшков белки тейендең ҡорһаҡ ти
реһенән тегелгән тун

БРЮ Ш НбЙ, -ая, -ое ҡорһаҡ ...ы, эс ...ы; 
брюшная полость ҡорһаҡ ҡыуышлығы ♦ брюш
ной тиф ҡорһаҡ тифы

БРЯК межд. в знач. сказ.; разг. шап итеп 
бәрелеү (һуғылыу, йығылыу); бряк в окно 
тәҙрәгә шап иттереп һуҡты; кнйга бряк на пол 
китап иҙәнгә шап итеп килеп төштө 

БРЙКАНЬЕ с см. брякать 
БРЙКАТЬ несов. см. брякнуть 
БРЙКАТЬСЯ несов. см. брякнуться 
БРЙКНУТЬ сов.; разг. 1. чем сылтырап 

(шалтырап) китеү, сылтыратыу, шалтыратыу, 
сылтыратып (шалтыратып) ҡуйыу; брякнуть по
судой һауыт-һаба шалтыратыу 2. кого-что (с си
лой броситъ, уронитъ) шап иттереп төшөрөү, 
төшөрөп ебәреү, атып бәреү (ебәреү); он 
брякнул на стол ключи ул асҡысты өҫтәлгә атып 
бәрҙе 3. перен. что и без доп. (необдуманно 
сказать) һүҙ ыскындырыу, (уйламай-нитмәй) 
әйтеп ебәреү (һалыу); брякнул некстати 
урынһыҙ әйтеп һалыу

БРЙКНУТЬСЯ сов.; разг. лап (шап) итеп ба
рып (йығылып) төшөү, дөп итеп ҡалыу; 
брякнуться на пол иҙәнгә шап итеп барып төшөү 

БРЯЦАНИЕ с см. бряцать; бряцание бу
бенчика шөңгөр зыңғырлауы

БРЯЦАТЬ несов.; книжн. 1. шылтырау, 
сыңғырлау, зыңлау, зыңғырлау, сыңлау; бря
цали сабли ҡылыстар зыңланы 2. чем (брен
чатъ) шылтыратыу, зыңғырлатыу, сыңғырла
тыу; бряцать шпорами тибенге сыңғырлатыу 
♦ бряцать оружием һуғыш менән ҡурҡытыу 
(янау)

Б^БЕН М  и Б^БНЫ  мн. шөңгөр, дөңгөр 
(уйын ҡоралы); бить в бубен дөңгөр ҡағыу

БУБЕНЁЦ м шөңгөр (бәләкәй генә йомар
саҡ ҡыңғырау); звенят бубенцы шөңгөрҙәр 
сыңлай

БУБЛИК м бублик, керәндил; угощать 
бубликами керәндил менән һыйлау

БУБНИТЬ несов. что и без доп.; разг. 
мығырлау, лығырлау, һуҡраныу; бубнйть себе 
под нос танау аҫтынан мығырлау

БУБНОВЫЙ, ая, ое см. бубны I; бубновый 
валет бубий валет; бубновая десятка бубий ун
лыҡ

Б^БНЫ  I мн. (ед. бубна ж; прост.) бубий 
(ҡыҙыл ромбиклы кәрттәр)

Б^БНЫ  II мн. см. бубен
Б У Б бН  м; мед. бубон (лимфатик биҙҙәр ше

ше це)
БУГАИ м; прост, боға, үгеҙ 
БУГЕЛЬ м; тех. 1. бугель (мачта, свай

ҙарҙы нығытыу өсөн ҡулланылған тимер ҡула
са) 2. дуға; б5тель трамвая трамвай дуғаһы 

БУГ ОР м 1. т үбә, түмәләс; подняться на бу
гор түмәләскә менеү 2. (небольшое возвышение 
на чём-л.) ҡалҡыулыҡ, суҡаҡ, соңҡа; лобный 
бугор маңлай суҡағы; бугор затылочной кости 
соңҡа

БУГОРбК м 1. түмһәләк; бугорок верхней 
губы өҫкө ирен түмһәләге; суставной бугорок
быуын түмһәләге 2. мед. төйөрсөк (туберкулёз 
менән ауырығанда цпкәләге ҡаты төйөрҙәр) 
3. уменъш. от бугор

БУГбРЧАТЫ Й, -ая, -ое ҡытырмаҡлы, 
төйөрсөклө, суғырмаҡлы; бугорчатая поверх
ность ҡытырмаҡлы йөҙ

БУГРЙСТЫЙ, -ая, -ое 1. түмәләсле; буг
ристая местность түмәләсле урын 2. суғыр
маҡлы, түңгәкле, ҡытыршы; бугрйстая дорога 
суғырмаҡлы юл

БУГРИТЬСЯ несов. түмәләсле, суғырмаҡлы 
булыу, суғырмаҡланыу, түңгәкләнеү; пашня 
бугрится смёрзшимися комками баҫыу туң 
кәҫтәр менән суғырмаҡланып бөткән 

БУДАРА ж буҙар (йөк кәмәһе)
БУДДИЗМ м буддизм, Будда дине (яңы 

эраға тиклемге VI б. аҙағында Төньяҡ һиндо- 
станда барлыҡҡа килеп, Тибет, Монголия, 
һинд Ҡытайы, Ҡытай, Мьянма (Бирма), Япо
ния һәм башҡа ҡайһы бер Көнсығыш илдәрҙә 
таралған дин)

БУДДЙЙСКИЙ, -ая, -ое Будда ...ы, буддизм 
...ы; буддййское учение буддизм тәғлимәте; 
буддййская релйгия Будда дине

БУДДЙСТ м и БУДДЙСТКА ж буддист 
(Будда динен тотоусы)

БУДЕНОВЕЦ м будёновсы (Граждандар 
һуғышында С.М  .Будённый командалығында 
хеҙмәт иткән яугир)

БУДЕНОВКА ж будёновка (ҡыҙылармеец- 
тарҙың баш кейеме)



БУДИЛЬНИК
БУДИЛЬНИК м будильник; завести бу

дильник будильникты бороп ҡуйыу; будильник 
зазвенел будильник шылтыраны

БУДИТЬ несов. 1. кого-что уятыу; будить 
ребёнка баланы уятыу 2. что', перен. уятыу, 
ҡуҙғатыу, тыуҙырыу; будйть любовь к родному 
языку әсә теленә һөйөү уятыу

Б^ДКА ж будка; сторожевая будка ҡарауыл
сы будкаһы; железнодорожная будка тимер юл 
будкаһы ♦ суфлёрская будка суфлёр будкаһы

Б^ДНИ мн. (ед. будень м\ уст., прост.) 
1. эш (хеҙмәт) көнө, ғәҙәти (ҡәҙимге, ябай) көн; 
трудовые будни ғәҙәти хеҙмәт көндәре 2. перен. 
көндәлек (ғәҙәти, ҡәҙимге) тормош 3. перен. 
(безрадостная жизнь) күңелһеҙ, эс бошорғос 
(бер төрлө) тормош

БУДНИЙ, -яя, -ее ғәҙәти, ҡәҙимге; будний 
день ғәҙәти көн

БУДНИЧНЫЙ, ая, -ое и разг. БУДНИШ  
НИИ, -яя, -ее 1. эш ...ы, хеҙмәт ...ы, ғәҙәти, 
ҡәҙимге; будничный день эш көнө 2. (предна
значенный для будней) эш ...ы, эшкә (әрһеҙгә) 
кейә торған; будничное платье эш кейеме, эш 
күлдәге 3. перен. (повседневный) көндәлек, көн 
дә була торған; будничная работа көндәлек эш
4. перен. (однообразный, безрадостный) 
күңелһеҙ, эс бошорғос, бер төрлө; буднишняя 
жизнь эс бошорғос (бер төрлө) тормош

БУДОРАЖИТЬ несов. кого-что; разг. (при
водитъ в беспорядок) туҙҙырыу, ығы-зығы кил
тереү, ҡуҙғытыу, ярһытыу; будоражить народ 
халыҡты ҡуҙғытыу

БУДОРАЖИТЬСЯ несов.', разг. ығы-зығы 
килеү, ярһыу, ҡуҙғыу, тынысһыҙланыу

БУДОЧНИК м\ разг. ҡарауылсы (будкала 
ҡарауылда тороусы)

Б^ДТО союз и частица 1. союз сравн. (как, 
словно) кеүек, һымаҡ, шикелле, әйтерһең, гүйә; 
-дай/-дәй; мерцает, будто звезда йондоҙ кеүек 
(йондоҙҙай) емелдәй

2. союз изъяснит, (что) тип, икән (имеш) 
тип; говорят, будто ты скоро защищаешь дис
сертацию һине тиҙҙән диссертация яҡлай, имеш, 
тиҙәр

3. частица вопр.; разг. (разве, неужели, так 
ли) шулаймы ни, -мы/-ме ни; уж будто ты так 
спешишь домой? һин шулай өйгә ашығаһыңмы 
ни?

4. частица', разг. (кажется) әйтерһең дә, 
гүйә, шикелле, кеүек, һымаҡ, әйтерһең (дә ин
де), йәнәһе; ты мне будто этого не говорил һин
миңә быны әйтмәгән инең шикелле

БУДУАР м будуар (бай ҡатындарҙың кейе- 
нец-яһаныу һәм яҡын ҡунаҡтар ҡабул итец 
бцлмәһе)

БУДУЩ ИЙ, -ая, -ее 1. (предстоящий) 
киләсәк, буласаҡ, алдағы, киләсәктәге; будущее 
поколение киләсәк быуын; будущая невестка

буласаҡ килен 2. (следующий) киләһе; будущей 
весной киләһе яҙ; на будущий год киләһе йылға, 
йәрингә 3. в знач. сущ. будущее с киләсәк; сча
стливое будущее бәхетле киләсәк; в недалёком 
будущем яҡын киләсәк(тәге) ♦ будущее время 
грам. киләсәк заман

БУДУЩНОСТЬ ж 1. (состояние) кого-чего- 
л. киләсәк, киләсәк көн; будущность республи
ки республиканың киләсәге; неизвестная будущ
ность билдәһеҙ киләсәк 2. (судьба, успех) яҡшы 
киләсәк, бәхетле яҙмыш (тәҡдир)

БУЕК м буй, ҡалҡҡы, ҡалҡма, ҡалҡыуыс (ау 
һалган урынды һ.б. һыу төбөндәге нәмәләрҙең 
тәңгәлен кцрһәтец өсөн йөҙҙөрөп ҡуйылған 
билдә)

б Уе р  м буер, елкәнле сана 
БУЕРАК м; обл. йырғанаҡ, йырҙа, йырын, 

гөрләүек
БУЕРАЧНЫЙ, ая, ое обл. йырғанаҡлы, 

йырғанаҡтар менән телгеләнгән; буерачная 
местность йырғанаҡлы урын

БУЕРИСТ м буерсы (буер ярышында ҡатна
шыусы)', соревнование буерйстов буерсылар 
ярышы

БУЕРНЫЙ, ая, ое буер ...ы; буерный спорт
буер спорты

БУЖ м буж (көпшә формаһындағы ағза
ларҙы тикшерец һәм киңәйтец өсөн инстру
мент)', буж уретральный уретра (һейеү каналы) 
бужы

БУЖЕНИНА ж буженина (махсус ысул 
менән бешерелгән сусҡа ите)

Б У ЗА І ж\ этн. буҙа (һоло, арпа йәки бойҙай 
ярмаһынан ҡайнатып әсеткән эсемлек)', изго
товление бузы буҙа ҡойоу; угощать бузой буҙа 
менән һыйлау

БУЗА II ж\ прост, дау, ғауға, янъял, шау- 
шыу, бола, ығы-зығы, тәртипһеҙлек, ыҙғыш; за
варивать бузу шау-шыу күтәреү

БУЗИЛА м и ж\ прост, дау ҡуптарыусы, 
ғауғасы, янъялсы, боласы

БУЗИНА ж өсҡат, бүре емеше, мәрүәр; 
красная бузина ҡыҙыл мәрүәр; чёрная бузина 
ҡара мәрүәр

БУЗИННИК м өсҡат (мәрүәр, бүре емеше) 
ҡыуаҡлығы

БУЗИНОВЫЙ, -ая, -ое өсҡат ...ы, бүре еме
ше ...ы, мәрүәр ...ы, бузйновый куст өсҡат 
(мәрүәр, бүре емеше) ҡыуағы

БУЗИТЬ несов.', прост, шау-шыу күтәреү, 
дау ҡуптарыу, бола сығарыу

БУЗОТЁР м и БУЗОТЁРКА ж; прост., не- 
одобр. боласы, янъялсы, ғауғасы, даусы

БУИ м ҡалҡыуыс (һыу төбөндәге нәмәнең 
тәңгәлен, һай урынды, ау һалған ерҙе һәм 
башҡаларҙың урынын кцрһәтец өсөн йөҙҙөрөп 
ҡуйылған билдә)



БУКСОВАТЬ

БЁЙВОЛ м буйвол, һыу һыйыры; буйволица 
ж инә буйвол, инә һыу һыйыры (эре көйөшлө 
мал, йорт хайуаны итеп аҫрала)

БУЙВОЛЙНЫЙ, -ая, -ое буйвол ...ы, һыу 
һыйыры ...ы; буйволиное копыто буйвол 
тояғы

БУЙВОЛОВЫЙ, -ая, -ое буйвол ...ы, һыу 
һыйыры ...ы; буйволовые рога буйвол (һыу 
һыйыры) мөгөҙө; буйволовая шкура буйвол 
(һыу һыйыры) тиреһе

БУЙНЫ Й, -ая, -ое 1 . (необузданный)
ғауғасыл, ҡотороҡ, һуғышсан; буйный человек 
ғауғасыл кеше 2. трад.-поэт. (удалой, смелый) 
тәүәккәл, сая, үткер, батыр, ҡыйыу; буйный 
молодец батыр егет 3. трад.-поэт. (порыви
стый) көслө, ҡеүәтле, ҡаты; буйный ветер 
көслө ел 4. перен. (пылкий, страстный) янып 
торған, дәртле, ҡайнар; буйное желание ҡайнар 
теләк 5. (пышный — о растительности) шәп 
(ҡотороп) үҫкән, ҡуйы; буйные травы ҡотороп 
үҫкән үлән ♦ буйная головушка баш бирмәҫ

БУЙСТВО с 1. см. буйный 1; 2. (бесчинст
во) янъял ҡуптарыу, тәртипһеҙлек

БУЙСТВОВАТЬ несов. ҡотороноу, башбаш
таҡлыҡ (тәртипһеҙлек) ҡылыу, дау (янъял, бо
ла) ҡуптарыу

БУК м бук (ағас)
б Ук а  л  и ж; разг. 1. (фантастическое су

щество, которым пугают детей) бапаҡ, боҡай; 
не плачь, бука тебя унесёт илама, юғиһә бапаҡ 
алып китер 2. (угрюмый человек) ҡырыҫ, 
төйтөк, ҡараңғы сырайлы кеше ♦ смотреть 
букой (бука-букой) ҡараңғы сырай күрһәтеү, 
ҡырыҫлыҡ күрһәтеү

БУКАШКА ж ваҡ бөжәк-мөжәк
БУКВА ж 1. (знак) хәреф; прописная буква 

баш хәреф; строчная буква бәләкәй хәреф
2. чего; перен. (формальная сторона чего-л.) 
хәреф, формаль яҡ; соблюдать букву закона 
законды формаль яҡтан үтәү ♦ буква в букву 
һүҙмә-һүҙ

БУКВАЛЬНО нареч. 1. һүҙмә-һүҙ; перево
дить буквально һүҙмә-һүҙ тәржемә итеү 2. разг. 
ысынлап та, һис тә; у меня нет буквально ни од
ного свободного дня минең ысынлап та бер генә 
лә буш көнөм юҡ

БУКВАЛЬНОСТЬ ж 1. һүҙмә-һүҙ (үҙгәреш
һеҙ) булыу; буквальность перевода тәржемәнең 
һүҙмә-һүҙ булыуы 2. (точность) теүәллек, 
дөрөҫлөк, тура мәғәнә

БУКВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. һүҙмә-һүҙ; бук
вальный перевод һүҙмә-һүҙ тәржемә 2. (точ
ный) тура, дөрөҫ; в буквальном смысле тура 
мәғәнәһендә

БУКВАРНЫЙ, -ая, -ое (производимый по 
букварю) әлифба ...ы, әлифба буйынса өйрәтеү 
...ы; букварный период обучения грамоте
уҡырға-яҙырға өйрәтеүҙең әлифба осоро

БУКВАРЬ м әлифба, әлифба китабы; учйться 
по букварю әлифбанан уҡыу

б у к в е н н ы й , -ая, -ое хәрефле, хәреф(тәр) 
менән; буквенное обозначение хәрефтәр менән 
билдәләү; буквенное уравнение хәрефле ти
геҙләмә

БУКВОЁД м; upon, (формалист) ваҡсыл 
(темтек) кеше, хәреф ҡоло

БУКВОЁДСТВО с; upon, ваҡсыл (темтек, 
хәреф ҡоло) булыу

БУКЁТ м 1. букет, гөлләмә; букет роз роза 
гөлләмәһе; подарить букет цветов сәскә 
гөлләмәһе бүләк итеү 2. (ароматические свой
ства) үҙенә бер төрлө хуш еҫ, тәмле тат; букет 
чая сәйҙең үҙенә бер төрлө хуш еҫе

БУКЕТИРбВКА ж; с.-х. букетлау (цҫем- 
лектәр рәтен һирәкләтец ысулы); букетировка 
сахарной свёклы шәкәр сөгөлдөрөн букетлау 

БУКИНИСТ м букинист (иҫке китаптар 
йыйып һатыусы)

БУКИНИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое букинисти
ка ...ы, букинистик; букинистический магазин
букинистика магазины; букинистическая книга 
букинистик китап (һирәк осрай торған китап) 

БУКЛЁТ м буклет; рекламный буклет рек 
лама буклеты; буклет с вйдами города ҡала 
күренештәре төшөрөлгән буклет

БЁҠОВЫЙ, -ая, -ое 1. бук ...ы; буковое 
дерево бук ағасы; буковые орехи бук сәтләүеге 
2. бук, бук ағасынан яһалған; буковая мебель 
бук ағасынан яһалған мебель 3. в знач. сущ. 
буковые мн.; бот. бук һымаҡтар ғаиләһе (имән, 
бук, каштан һәм башҡалар инә)

БУКбЛИКА ж; лит. буколика (көтөцселәр 
тормошон идеаллаштырып һцрәтләгән әҙә
биәт)

БУКОЛЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое лит. буколика 
...ы, буколик; буколйческая поэзия буколик 
шиғриәт

БЁҠСА ж букса (паровоз, вагон баҫымын 
тәгәрмәс кцсәренә бирә торған подшипниклы 
металл ҡумта)

БУКСИР м буксир (тартып йәки этеп йөк 
йөрөтә торған карап, трактор, машина һәм 
уның канаты); буксйр тянул баржу буксир бар
жаны тарта ине ♦ брать (взять) на буксйр кого 
буксирға алыу (ярҙам ҡулы һуҙыу)

БУКСЙРНЫИ, -ая, -ое буксир ...ы; бук- 
сйрный пароход буксир пароходы

БУКСЙРОВАНИЕ с см. буксйровать 
БУКСИРОВАТЬ несов. что канатҡа тағыу, 

һөйрәп (этеп тартып) барыу, буксирлау; пароход 
буксирует баржу карап баржаны һөйрәп бара 

БУКСИРбВКА ж см. буксйровать; букси
ровка корабля карапты буксирлау

БУКСОВАТЬ несов. буксовать итеү (тайғаҡ, 
батҡаҡ һ.б. урында батып, китә алмай то
роу — тәгәрмәскә ҡарата)



БУЛАВА

БУЛАВА ж 1. суҡмар (борошо һуғыш ҡора
лы)', ударить булавой суҡмар менән һуғыу 2. бу
лава, таяҡ (тцрәлек һәм дәрәжә билдәһе булған 
йомро башлы ҡул таяғы); гетманская булава 
гетман таяғы 3. спорт, булава (гимнастика 
ҡоралы); упражнение с булавами булавалар 
менән күнекмә

БУЛАВКА ж 1. булавка, төйрәүес; приколоть 
булавку төйрәүес ҡаҙау 2. булавка (биҙәүес); бу
лавка для галстука галстук булавкаһы ♦ на бу
лавки (о деньгах) уст. ҡулаҡса, кеҫә аҡсаһы 

БУЛАВОЧНЫЙ, -ая, -ое төйрәүес ...ы, бу
лавка ...ы; булавочная головка төйрәүес (булав
ка) башы ♦ с булавочную головку энә осондай 
ғына, бик бәләкәй генә

БУЛАНЫН, ая, ое (о масти лошади) ҡола 
(кәщәһе ҡыҙғылт-һары, ҡойроҡ-ялы ҡара ат); 
буланая кобыла ҡола бейә

БУЛАТ м 1. булат, ҡорос (ҡорал өсөн ҡой
олған боронғо ҡорос) 2. уст., трад.-поэт. ҡорос 
ҡылыс, хәнйәр; точйть булат хәнйәр үткерләү 

БУЛАТНЫЙ, -ая, -ое булат, булаттан 
яһалған; булатный клинок булат ҡылыс (хәнйәр) 

Б^ЛКА ж булка, күмәс; сдобная булка аҡ 
күмәс; булка с изюмом йөҙөмлө күмәс

Б^ЛЛА ж булла (Рим Папаһының грамо
таһы, яҙма мөрәжәғәте)

БУЛОЧНАЯ ж күмәсхана 
БУЛОЧНИК М и БУЛОЧНИЦА ж 1. күмәс 

(булка) бешереүсе 2. күмәс (булка) һатыусы; ра
ботать булочником күмәс һатыусы булып эшләү 

БУЛОЧНЫЙ, -ая, -ое булка, күмәс, икмәк; 
булочные изделия һәр төрлө ваҡ икмәк (күмәс, 
булка)

БУЛТЫХ межд. в знач. сказ.; разг. шабыр, 
шабыр-шобор, гөмбөр, гөмбөр-гөмбөр; он бул
тых в воду ул һыуға гөмбөр (итте)

БУЛТЫХАТЬ несоә. что; разг. 1. шомбор 
итеп ырғытыу (һыуға) 2. без доп. см. булты
хаться 1; 3. болғатыу; бултыхать лекарство да 
рыуҙы болғатыу

БУЛТЫХАТЬСЯ несоә.; разг. 1. шомбор 
(сумбыр, супыр, супыр-супыр) итеп төшөп китеү 
(һыуға) 2. ҡарпыу; в реке бултыхается рыба 
йылғала балыҡ ҡарпый 3. сайпылыу, сайҡалып 
түгелеү; вода бултыхается в бочке мискәлә һыу 
сайпыла

БУЛТЬІХНУТЬ и БУЛТЫХНУТЬ сов. см.
бултыхать

БУЛЬП'А ж собир. см. булыжник 
БУЛЬІЖНИК м и БУЛЬІГА ж суйырташ; 

вымощенная булыжником улица суйырташ 
түшәлгән урам

БУЛЫЖНЫЙ, -ая, -ое суйырташлы, 
суйырташ түшәлгән; булыжная мостовая 
суйырташ түшәлгән урам

БУЛЬ Б^ЛЬ межд. бүлк, бүлк-бүлк, бутыр- 
бутыр

БУЛЬВАР м бульвар; идтй по бульвару буль
вар буйлап барыу

БУЛЬВАРНЫЙ, -ая, -ое 1. бульвар ...ы; 
бульварная аллея бульвар аллеяһы 2. перен. 
бульвар; бульварный роман бульвар романы 
(бик цк юғары булмаған зауыҡҡа иҫәп тотоп 
яҙылған роман)

БУЛЬДбГ м бульдог (эт тоҡомо) 
БУЛЬДбЖ И Й, -ья, -ье бульдог ...ы; буль

дожья морда бульдог томшоғо
БУЛЬДОЗЕР м бульдозер; чистить дорогу 

бульдозером юлды бульдозер менән таҙартыу 
БУЛЬДОЗЕРЙСТ м бульдозерсы; работать 

бульдозеристом бульдозерсы булып эшләү
БУЛЬКАНЬЕ с см. булькать; бульканье во

ды һыуҙың бүлк-бүлк итеүе
БУЛЬКАТЬ несов. бүлк-бүлк (бутыр-бутыр) 

килеү (итеү), бүлкелдәү, сылтыр-сылтыр килеү 
(итеү), сылтырау; где-то булькает родник 
ҡайҙалыр шишмә сылтыр-сылтыр килә

БУЛЬКНУТЬ сов. 1. см. булькать 2. разг. 
бүлк итеп килеп төшөү (һыуға)

БУЛЬОН м һурпа; курйный бульон тауыҡ 
һурпаһы; мясной бульон ит һурпаһы

БУМ I межд. даң доң; гдё-то ударили в коло
кол — бум, бум, бум ҡайҙалыр даң-доң итеп саң 
ҡаҡтылар ♦ ни бум-бум прост, бер ни белмәү 
(аңламау)

БУМ II м 1. бум (сәнәғәттең һәм сауҙаның 
спекуляция нигеҙендә ваҡытлыса цҫеше) 2. пе
рен., разг. бум, яһалма шау-шыу, шаҡ ҡатырғыс 
хәбәр; газетный бум гәзиттә яҙылған шаҡ 
ҡатырғыс хәбәр

БУМ III м бум (спорт ҡорамалы); ходйть по 
буму бум буйлап атлау

БУМАГА I ж 1. ҡағыҙ; белая бумага аҡ 
ҡағыҙ; бумага в линёйку юллы (буйлы) ҡағыҙ; 
бумага в клетку шаҡмаҡлы ҡағыҙ; газетная бу
мага гәзит ҡағыҙы; пйсчая бумага яҙыу ҡағыҙы; 
цветная бумага төҫлө ҡағыҙ; завернуть в бумагу 
ҡағыҙға төрөү 2. рәсми ҡағыҙ, документ (һәр 
төрлө); предъявить бумагу документ күрһәтеү 
3. мн. бумаги ҡулъяҙмалар; посмотреть бумаги 
поэта шағирҙың ҡулъяҙмаларын ҡарау ♦ на бу
маге (быть, оставаться) ҡағыҙҙа ғына ҡалыу, 
тормошҡа ашмау; ценные бумаги ҡиммәтле 
ҡағыҙҙар (векселдәр, облигациялар)

БУМАГА II ж кизе-мамыҡ (мамыҡ һәм унан 
туҡылған туҡымалар)

БУМАГОМАРАн ЙЕ с; разг., upon, ҡағыҙ 
бысратыу (кәрәкмәгән юҡ-бар нәмә яҙыу)

БУМАГОМАРАТЕЛЬ м ; разг., upon, ҡағыҙ 
бысратыусы (кәрәкмәгән юҡ-бар нәмә яҙған кеше) 

БУМАГ ОПРЯДЁНИЕ с; уст. кизе-мамыҡ 
иләү

БУМАГОПРЯДЙЛЬНЫЙ, -ая, -ое уст. ки
зе мамыҡ иләү .. .ы; бумагопрядильная фабрика
кизе-мамыҡ иләү фабрикаһы
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БУРЕВЕСТНИК
БУМАЖКА ж 1. уменъш. от бумага I ҡағыҙ 

киҫәге (остоғо) 2. рәсми ҡағыҙ, документ 3. разг. 
ҡағыҙ аҡса; бумажки в три и в пять рублей
өслөк һәм бишлек ҡағыҙ аҡса

БУМАЖНИК I м бумажник (аҡса, доку
мент һалып, кеҫәлә йөрөтә торған янсыҡ); 
кожаный бумажник күн бумажник (янсыҡ) 

БУМАЖНИК II м ҡағыҙсы (ҡағыҙ 
сәнәғәтендә эшләцсе)

БУМАЖНЫЙ I, -ая, -ое 1. ҡағыҙ ...ы; бу
мажная фабрика ҡағыҙ фабрикаһы; бумажное 
производство ҡағыҙ етештереү 2. (сделанный из 
бумаги) ҡағыҙҙан яһалған, ҡағыҙ; бумажная 
салфетка ҡағыҙ майлыҡ (салфетка) 3. (канце
лярско-бюрократический) ҡағыҙ эше; бу
мажная волокйта ҡағыҙ эше мәшәҡәте ♦ бу
мажные деньги ҡағыҙ аҡса; бумажная душа 
ҡағыҙ ҡоло, ҡағыҙ ҡорто

БУМАЖНЫЙ II, -ая, -ое 1. кизе-мамыҡ; бу
мажная ткань кизе-мамыҡ туҡыма 2. кизе-ма
мыҡтан тегелгән, кизе-мамыҡ; бумажное платье 
кизе-мамыҡтан тегелгән күлдәк

БУМАЗЕЙНЫЙ, -ая, -ое 1. бумазый ...ы; бу
мазейное производство бумазый етештереү 
2. бумазый, бумазыйҙан тегелгән; бумазейное 
платье бумазый күлдәк

БУМАЗЁЯ ж бумазый (бер яғы өбөрөлө ма
мыҡ туҡыма); белая бумазея аҡ бумазый; 
платье из бумазеи бумазыйҙан тегелгән 
күлдәк

БУМЕРАНГ м бумеранг (ырғытҡандан һуң 
кире әйләнеп ҡайта торған кәкре суҡмар 
рәцешендәге ҡорал)

БУНДЕСВЕР м бундесвер (Германия ҡорал
лы көстәренең исеме)

БУНДЕСРАТ м бундесрат (Германияның ер 
вәкиллеге органы)

БУНДЕСТАГ м бундестаг (Германияның 
юғары вәкәләтле органы)

БЁНКЕР м бункер (1. иген, кцмер кецек 
нәмәләрҙе һалып ҡуя торған цҙе бушатылмалы 
һауыт 2. диңг. караптың рейсҡа етерлек ҡаты 
яғыулыҡ һаҡлай торған махсус бцлеге 3. ер 
аҫтына эшләнгән һаҡланыу, ҡасыу урыны) 

БЁНКЕРНЫЙ, -ая, -ое бункер ...ы 
БУНКЕРОВАТЬ несоә. что; спец. бункерға 

һалыу (тултырыу); бункеровать зерно игенде 
бункерға тултырыу; бункеровать 5толь күмерҙе 
бункерға һалыу

БУНКЕРОВАТЬСЯ несов. 1. спец. яғыулыҡ 
запасы тултыртыу (караптарҙа, паровоздарҙа) 
2. страд, от бункеровать

БУНКЕРбВКА ж; спец. см. бункеровать
БУНКЕРбВОЧНЫ Й, -ая, -ое спец. бункерға 

һалыусы (тултырыусы) ...ы; плавучая бунке
ровочная база бункер тултырыусы йөҙмә база 

БУНТ I м (мятеж) бола, сыуалыш, фетнә; 
вызвать бунт бола ҡуптарыу

БУНТ II м 1. (связка, кипа) төргәк, бәйләм; 
бунт проволоки бер бәйләм тимер сыбыҡ 
2. өйөм, өймә; бунты хлопка мамыҡ өйөмдәре 

БУНТАРСКИЙ, -ая, -ое боласыл; бун
тарские речи боласыл сығыштар

БУНТАРСТВО с фетнәселек, боласылыҡ 
БУНТАРЬ м боласы, фетнәсе 
БУНТОВАТЬ несоә. 1. (участвовать в бун

те) бола сығарыу, сыуалышта ҡатнашыу 
2. (подстрекать) сыуалышҡа саҡырыу, болаға 
ҡотортоу; бунтовать народ халыҡты болаға 
ҡотортоу 3. перен., разг. ҡаршы сығыу, ҡото
роноу, дыу килеү; старйк бунтует ҡарт дыу 
килә

БУНТОВбЙ, ая, ое (о товаре) төргәкле, 
бәйләмле, ҡаплы; бунтовой товар төргәкле тауар 

БУНТОВСКбЙ, -ая, -ое фетнәсел, боласыл; 
бунтовской характер фетнәсел холоҡ

БУНТОВЩЙК м и БУНТОВЩЙЦА ж бола
сы, бола сығарыусы, фетнәсе

БУНЧЁЖ НЫ Й м бунчужный (ғәскәри 
дәрәжә)

БУНЧЁҠ м бунчук (1. украин, поляк гет
мандарының, казак атамандарының һәм төрөк 
пашаларының хакимлыҡ билгеһен белдергән ат 
ҡойроғона тағылған таяҡ 2. хәрби оркестрҙа 
музыка ҡоралы)

БУР I м ер бырауы, бур (ер быраулай 
торған ҡорамал)

БУР II м см. буры 
БУРА ж бура (натрий тоҙо)
БУРАВ м бырау
БУРАВИТЬ несоә. что быраулау, быраулап 

тишеү
БУРАВЧИК м; уменьш. от бурав бәләкәй 

бырау
БУРАК м; обл. сөгөлдөр 
БУРАН м буран; снёжный буран ҡар бура

ны; весенний буран яҙғы буран; поднялся буран
буран сыҡты

БУРАННЫЙ, -ая, -ое буранлы; буранная зи
ма буранлы ҡыш

БУРГОМИСТР м бургомистр (ҡайһы бер 
Европа илдәрендә һәм элекке Рәсәйҙә ҡала ида
ралығы башлығы)

БУРДА ж; разг. боламыҡ (тәмһеҙ итеп 
әҙерләнгән аш йәки эсемлек)

БУРДКІК м; этн. һаба, турһыҡ, муртай 
(ыҫланған мал тиреһенән тар ауыҙлы, ялпаҡ 
итеп тегелгән һауыт); наливать кумыс в бур
дюк турһыҡҡа ҡымыҙ ҡойоу; прикрепйть бур
дюк к седлу муртайҙы эйәргә тағыу

БУРДЙЧНЫ Й, -ая, -ое һаба ...ы, турһыҡ 
...ы, муртай ...ы; бурдючный кумыс турһыҡта 
бешелгән ҡымыҙ

БУРЕВЁСТНИК м дауыл ҡошо, дауыл 
хәбәрсеһе, дауылғош 
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БУРЕВОЙ
БУРЕВбЙ , -ая, -ое дауыл ...ы; буревая туча

дауыл болото
БУРЕЛОМ с собир. эләгет, ҡумырыҡ {ел- 

дауыл ауҙарған ағас); бурелом загромождал 
дорогу ҡумырыҡ юлды ҡаплаған 

БУРЁНИЕ с см. бурйть 
БУРЕНКА ж; разг. ҡуңыр һыйыр 
БУРЁТЬ несоө. ҡыҙғылт көрән (һоро) төҫкә 

инеү
БУРЖУА м нескл. буржуа (буржуазия си

ныфы вәкиле)
БУРЖУАЗИЯ ж буржуазия; мелкая буржу-

азйя ваҡ буржуазия
БУРЖ УАЗНЫ Й, -ая, -ое буржуаз; бур

жуазная идеология буржуаз идеология; бур
жуазная партия буржуаз партия; буржуазная
республика буржуаз республика

БУРЖУЙ м ; разг., презр. буржуй (буржуа
зия синыфы вәкиле)

БУРЖУЙКА ж 1. разг., презр. буржуй 
ҡатын-ҡыҙ 2. разг. буржуйка, тимер мейес

БУРИЛЬНЫЙ, -ая, -ое быраулау ...ы; бу
рильная машина быраулау машинаһы; бу- 
рйльный станок быраулау станогы

БУРИЛЬЩИК м быраулаусы (эшсе) 
БУРИМЁ с нескл. буриме (алдан бирелгән 

рифмалар буйынса көлкөлө шигыр яҙыуҙан 
торган әҙәби уйын)

БУРИТЬ несоә. что быраулау, ер быраулау; 
бурйть нефтяную скважину нефть скважинаһын 
быраулау

Б^РКА I ж бурка (Кавказ халҡының, тула 
һымаҡ итеп, кәзә йөнөнән баҫылған ябынсаһы) 

Б^РКА II см. бурки 
БУРКАТЬ несов.; разг. от буркнуть 
Б^РК И  мн. (ед. бурка ж) бурка (кейеҙ йәки 

фетрҙан тегелгән кцн табанлы итек); белые 
бурки аҡ бурка

БУРКНУТЬ сов. что и без доп.; разг. 
мығырлау, мығырлап ҡуйыу

БУРЛАК м бурлак (элек карап-баржаны 
йылға цренә арҡан менән һөйрәцсе эшсе)

б у р л Ац к и и , -ая, -ое бурлак(тар) ...ы; бур
лацкая жизнь бурлактар тормошо; бурлацкие 
песни бурлак йырҙары

БУРЛАЧЕСТВО с  бурлаклыҡ; заниматься 
бурлачеством бурлаклыҡ менән шөғөлләнеү 

БУРЛАЧИТЬ несоә. бурлак булып йөрөү, 
бурлаклыҡ итеү; бурлачить на Волге Волгала 
бурлак булып йөрөү

БУРЛИВЫИ, -ая, -ое 1. урғылып (шарлап) 
аға торған, урғылып (шарлап) аҡҡан; бурлйвая 
река шарлап аҡҡан йылға; бурлйвый поток 
урғылып аға торған ташҡын 2. перен., разг. 
тынғы белмәгән, тынғыһыҙ, шау-шыу килгән, 
шаулы; бурлйвая толпа шау-шыу килгән 
төркөм

БУРЛИТЬ несоә. 1. урғылыу, урғылып (шар
лап) ағыу (ҡайнау); в самоваре бурлйт вода са
мауырҙа һыу урғылып ҡайнай 2. перен., разг. 
шау-гөр килеү, ҡайнап тороу, ҡайнашыу; на 
площади бурлйт толпа майҙанда халыҡ ҡайнай 

БУРМИСТР м бурмистр (крепостной хоҡуҡ  
заманында помещик биләмәһе менән идара 
иткән староста)

БОРНЫЙ, -ая, -ое 1. дауыллы, елле-дауыл- 
лы; бурная погода елле-дауыллы көн 2. ҡото
ронған, ярһыу; бурное море ҡоторонған диңгеҙ
3. перен. шау-гөр килгән, ҡайнап торған, шау- 
шыулы, дауыллы; бурная жизнь ҡайнап торған 
тормош; бурные годы дауыллы йылдар 4. перен. 
ҡайнар, ярһыулы, бик көслө; бурные аплодис
менты көслө алҡыштар 5. (стремительно раз
вивающийся) ҡыҙыу, йылдам, етеҙ, тиҙ; бурное 
развйтие промышленности сәнәғәттең йылдам 
үҫеше

БУРОВИК м быраулаусы, быраулау белгесе 
Б У РО ВбЙ , -ая, -ое быраулау ...ы; буровая 

скважина быраулау скважинаһы; буровой 
мастер быраулау мастеры 

БУРОЗЕМ м һоро тупраҡ 
Б^РСА ж бурса (X V I I I - X I X  бб. дини 

мәктәп һәм уның дөйөм ятағы)
БУРСАК м бурса уҡыусыһы 
б у р с Ац к и и , -ая, -ое бурса(лар) ...ы; бур

сацкая жизнь бурсалар тормошо
БУРТ м бурт; бурты картофеля картуф бурты 
БУРТОВАНИЕ с  буртҡа һалыу; буртование 

свёклы сөгөлдөрҙө буртҡа һалыу
Б У Р ^Н  м бурун (һыуҙың һай ерендә 

кцбекләнеп ятҡан тулҡын)
БУРУНДУК м әлгәнйәк (кимерецсе бәләкәй 

урман йәнлеге)
БУРЧАТЬ несоә.; разг. 1. что и без доп. 

мөңгөрләү, мығырлау, мыжыу; бурчать себе под 
нос танау аҫтынан мығырлау 2. безл. бығыр- 
бығыр (көтөр-көтөр) килеү, бығырлау, көтөрләү 
(эскә ҡарата); в животе бурчйт эс көтөрләй 

Б^РЫ  мн. (ед. бур м) бурҙар (Көньяҡ Афри- 
каға барып урынлашҡан Европа колонистары 
тоҡомо)

Б^РЫ Й, -ая, -ое ҡуңыр, көрән, һоро; бурый 
конь көрән ат ♦ бурый медведь һоро айыу; 
бурый 5толь һоро күмер

БУРЬЙН м собир. ҡарағура (эре-торо ҡаты 
сцп цләне)

Б ^ Р Я  ж 1. дауыл, ғәрәсәт, ел-дауыл, буран; 
разразйлась буря дауыл ҡупты; бурей повалйло 
деревья дауыл ағастарҙы йығып бөткән 2. перен. 
оло бола (тауыш), шау-шыу; поднимать бурю 
оло бола ҡуптарыу 3. чего; перен. (сильное 
проявление чего-л.) көслө; буря рукоплесканий 
көслө алҡыштар ♦ буря в стакане воды юҡ- 
барға шау-шыу ҡуптарыу; бушҡа ҡабыҡ туҡмау; 
магнйтная буря магнит дауылы



БУРЙТСКИЙ, -ая, -ое бүрәт(тәр) ...ы, 
Бурятия ...ы; бурятский язык бүрәт теле; бу
рятский народ бүрәт халҡы

БУРЙТЫ мн. бүрәттәр, бүрәт халҡы / /  ед. 
бурят м бүрәт ир-аты; бурятка ж бүрәт ҡатын- 
ҡыҙы

БУСИНА и БУСИНКА ж бөртөк, бер бөртөк 
(мәрйен, муйынсаҡ); рассыпать бусины муйын
саҡ бөртөктәрен сәсеп ебәреү; бусинки росы 
ысыҡ бөртөгө (тамсыһы)

БУССбЛЬ ж буссоль (мөйөш цлсәгес ҡорал) 
Б^СЫ  мн. муйынсаҡ, муйынса, мәрйен; ко

ралловые бусы ҡыҙыл мәрйен; янтарные бусы 
гәрәбә муйынсаҡ

БУТ м бут, бут ташы (төҙөлөштә ҡулланы
ла торған аҡ таш)

БУТАФ бР м бутафор, бутафор әҙерләүсе 
БУТАФ бРИЯ ж; ө разн. знач. бутафория 

(сәхнәлә йәки магазин кцргәҙмәһендә ысын 
әйберҙәр урынында ҡулланылган яһалма 
йыһаздар һәм әйберҙәр)

БУТАФ бРНЫ Й, -ая, -ое бутафория ...ы 
БУТАФ бРСКИЙ, -ая, -ое 1. бутафория ...ы; 

бутафорские предметы бутафория нәмәләре 
(әйберҙәре) 2. перен. яһалма, яһап алынған, 
ысын түгел

Б У Т Е РБ РбД  м бутерброд; бутерброд с 
сыром сырлы бутерброд; бутерброд с маслом
майлы бутерброд

БУТИ РбМ ЕТР м бутирометр (һөттөң 
ҡуйылығын билдәләй торған прибор)

БУТИТЬ несоә. что и без дөп. бут түшәү 
(һалыу); бутйть котлован котлованға бут түшәү 

БИТОВЫЙ, -ая, -ое бут түшәлгән (һалынған) 
БУ ТбН  м сәскә бөрөһө (төймәһе); бутон 

розы роза бөрөһө
БУТСЫ мн. (ед. бутса ж)', спорт, бутсы 

(футбол уйнағанда кейелгән махсус ботинка) 
БУТ^З м\ разг. бүкән, лупыш (балаға ҡарата) 
БУТЫЛКА ж бутылка, шешә; бутылка моло

ка бер шешә һөт
БУТЫЛОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. бутылка ...ы, 

шешә ...ы; бутылочное стекло бутылка быялаһы 
2. бутылкалы, шешәле; бутылочное молоко 
шешәле һөт ♦ бутылочный цвет ҡара йәшел төҫ 

БУТЫЛЬ ж ҙур шешә
Б^Ф ЕР м буфер (бәрелец көсөн йомшартыу 

өсөн махсус ҡоролма)', вагонный буфер вагон 
буферы; служить буфером перен. буфер хеҙ
мәтен башҡарыу

БУФЕРНЫЙ, -ая, -ое 1. буфер ...ы; буфер
ный брус буфер бурсаһы 2. перен. буфер; буфер
ное государство буфер дәүләт (дошман яҡтарҙың 
бәрелешен айырып, уртала ятҡан дәцләт)

БУФЁТ м буфет (1. һауыт-һаба, эсемлек 
ҡуя торған шкаф 2. ваҡ-төйәк ашамлыҡ, эсем
лек һата торған урын)

БУЧИТЬ

БУФЁТНЫЙ, -ая, -ое буфет ...ы; буфетный 
стол буфет өҫтәле

БУФЁТЧИК м и БУФЁТЧИЦА ж буфетсы 
БУФ Ф  прил. неизм. көлкө, мәрәкә, комик; 

театр буфф комик театр
Б У Ф Ф бН  м буффон (оперетталарҙа, воде- 

әилдәрҙә көлкөлө ролдәр башҡарған актёр) 
БУФФОНАДА ж буффонада (көлкөлө та

маша)
БУФ Ф бН СТВО с мәрәкәселлек, кәмитселек 
Б^Ф Ы  мн. буф (ҡатын-ҡыҙ кцлдәгендә ма

турлыҡ өсөн ҡабартып тегелгән бөрмәләр)', 
платье с буфами на плечах ҡулбашына буф то
толған күлдәк

БУХ межд. в знач. сказ, дөп, шап, шарт, 
шаҡ, гөрҫ, дөңк; он бух в воду ул һыуға шап 
(итеп барып төштө)

БУХАНКА ж буханка (икмәк)', буханка 
хлеба бер буханка икмәк

Б^ХАТЬ несов. см. бухнуть I 
БАХАТЬСЯ несов. см. бухнуться 
БУХГАЛТЕР м бухгалтер; главный бух

галтер баш бухгалтер; работать бухгалтером 
бухгалтер булып эшләү

БУХГАЛТЕРИЯ ж бухгалтерия 
БУХГАЛТЕРСКИЙ, -ая, -ое 1. бухгалтер 

...ы; бухгалтерская должность бухгалтер вази
фаһы 2. бухгалтерия ...ы; бухгалтерский учёт 
бухгалтерия иҫәбе

БАХНУТЬ I сов.', разг. 1. дөпөлдәү, 
гөрҫөлдәү, дөңкөлдәү, дөп (гөрҫ, дөңк) итеп 
ҡалыу; пушка бухнула туп гөрҫ итеп ҡалды
2. что и без дөп. шап иттереп бәреү (һуғыу, 
ырғытыу); бухнуть на пол вязанку дров бер 
ҡосаҡ утынды шап иттереп иҙәнгә ырғытыу
3. что и без дөп.; перен. ҡәтғи итеп (бәреп) 
әйтеү; бухнуть в лицо йөҙөнә бәреп әйтеү

БАХНУТЬ II несов. бүртеү, бүртенеү, шеше
неү; доска бухнет от сырости таҡта дымға ше
шенә

БАХНУТЬСЯ сов.', разг. шап (лап, гөрҫ, 
дөңк) итеп барып төшөү; он бухнулся в воду ул 
һыуға шап итеп барып төштө

Б ^ Х Т А I  ж бухта (ел-дауылдан ышыҡланған 
диңгеҙ ҡултығы)

Б^ХТА II ж бухта (уралған канат тцңәрәге) 
Б^ХТЫ  БАРАХТЫ: с  бухты барахты

прост, айышына төшөнмәй, уны-быны уйлап 
тормай, уйлап-нитеп тормаҫтан

Б^Ч А  ж; прост, ыҙғыш-талаш, бола, тауыш, 
шау-шыу, ғауға; поднять бучу шау-шыу ҡуптарыу 

БУЧЕНИЕ с см. бучить
БУЧИТЬ несов. что 1. һелтегә һалып ҡайна

тыу; бучить бельё керҙе ҡайнатыу 2. ирәкләү 
(иләц алдынан тирене махсус әҙерләнгән 
шыйыҡсаға һалып әсетец); бучить кожу тирене 
ирәкләү



БУШЕВАТЬ

БУШЕВАТЬ несов. 1. ҡотороу, ҡотороноу; 
море бушует диңгеҙ ҡоторона 2. перен., разг. 
ярһыу, ташып барыу (тороу); в нём бушевала 
радость уның шатлығы ташып тора ине 3. разг. 
ҡотороноу, шашыу, дыу (тауыш, ғауға) ҡуптарыу 

б Упте л ь  м бушель (бөртөклө нәмәләрҙе 
цлсәц берәмеге — Англияла 36,368 л, АҠШ-та 
35,238 л); бушель пшенйцы бер бушель бойҙай 

БУШЛАТ м бушлат; матросский бушлат мат 
рос бушлаты

БУЙН м янъял (бола) сығарыусы, дау 
(тауыш, ғауға) ҡуптарыусы, янъялсы, боласы, 
ғауғасы, һуғыш суҡмары

БУЙНИТЬ несоө. янъял (бола) сығарыу, дау 
(тауыш, ғауға) ҡуптарыу

БЫ и Б частица 1. (ә знач. предположи
тельной возможности) булһа, -ар/-әр ине, -р 
ине; жил бы он, не зная заботы ул бер 
ҡайғыһыҙ йәшәр ине; я бы поехал мин булһам, 
барыр инем 2. (в знач. пожелания) -һаң/-һәң 
ине, -рға/-ргә ине; почитать бы немного әҙ генә 
уҡып алырға ине; одним бы глазком поглядеть 
бер генә күреп ҡалырға ине 3. (в знач. просьбы) 
-һаңсы/-һәңсе, -һағыҙсы/-һәгеҙсе, инегеҙ; схо
дить бы тебе к врачу врачҡа барып килер инең; 
отдохнули бы вы немного әҙерәк ял итеп алыр 
инегеҙ ♦ будто бы әйтерһең дә, гүйә

БЫВАЛО частица в знач. вводн. сл. торғай
ны, була торғайны, булған саҡтар бар ине, 
булғылай ине, -р ине; в молодости, бывало, мы 
с ним пели йәшлектә беҙ уның менән бергә йыр
лай торғайныҡ; сядет, бывало, и начинает что- 
нибудь рассказывать ултырыр ҙа берәй нәмә 
һөйләй башлар ине

БЫВАЛЫЙ, -ая, -ое разг. күпте күргән 
(белгән), донъя күргән, тәжрибәле, шымарған; 
он человек бывалый ул күпте күргән кеше

БЫВАТЬ несоө. 1. ө разн. знач. булыу; ро
дительское собрание бывает раз в месяц ата 
әсәләр йыйылышы айына бер тапҡыр була; мы 
часто бываем в театре беҙ театрҙа йыш ҡына була
быҙ 2. булғылау; бывают странные случаи ғәжәп 
хәлдәр булғылай ♦ как не бывало әҫәре лә (эҙе лә) 
ҡалманы, булмаған (да) кеүек; как ни в чём не бы
вало бер нәмә лә булмаған кеүек (шикелле), бер 
нәмә лә булмағандай, һис тә иҫ китмәй генә

БЫВШИЙ, -ая, -ее 1. прич. от быть 2. прил. 
элекке; бывший президент элекке президент 

БЫК м үгеҙ; племенной бык тоҡом үгеҙе 
♦ брать быка за рога үгеҙҙе мөгөҙөнән алыу; 
здоров как бык үгеҙ кеүек таҙа; упёрся как бык 
үгеҙ кеүек үсекте (киреләнде)

БЫКИ мн. (ед. бык м) күпер бағаналары 
БЫЛЙНА ж былина (батырҙар тураһында 

урыҫ халҡының эпик йыры)
БЫЛЙНКА ж үлән һабағы 
БЫЛЙННЫЙ, -ая, -ое былина ...ы; бы 

лйнный сюжет былина сюжеты

БЫЛИНЩИК м былина йырлаусы 
БЫЛО частица -ған/-гән ине, ғына/генә 

тигәндә, ғас / гәс; я было совсем собрался ид- 
тй, да раздумал мин барырға йыйынып бөткәс, 
кире уйланым; он чуть было не упал ул саҡ 
ҡолап китмәне

БЫ ЛбЙ , -ая, -ое 1. үткән, булған, элекке, бо
ронғо; в былые годы үткән йылдарҙа 2. ө знач. 
сущ. былое с үткән; вспомнить былое үткәнде 
иҫкә төшөрөү

БЫЛЬ ж 1. булған хәл, эш, ваҡиға, үткән 
хәл, эш, ваҡиға; он любит вспоминать были 
прежних лет ул үткән хәл-ваҡиғаларҙы иҫкә 
төшөрөргә ярата 2. лит. хикәйә, (ысын әаҡига 
тураһындагы ҙур булмаган әҫәр)

БЫЛЬЕ с собир.; у cm. үлән ♦ быльём порос
ло булған да бөткән; мәңгегә (күптән) онотолған, 
булыры булған, буяуы уңған

БЫСТРИНА ж шаршы, һеүән; лодка вышла 
на быстрину кәмә шаршыға килеп сыҡты

БЫСТРОГЛАЗЫЙ, -ая, -ое йылғыр (йүге
рек) күҙле; быстроглазый человек йүгерек күҙле 
кеше

БЫСТРОНбГИЙ, -ая, -ое йүгерек, елаяҡ, шәп 
юртҡан, юртаҡ (атҡа ҡарата); быстроногий конь 
юртаҡ ат; быстроногий мальчик йүгерек малай 

БЫСТРОРАСТВОРИМЫЙ, ая, ое тиҙ 
иреүсән, тиҙ ирей торған; быстрорастворймый 
сахар тиҙ ирей торған шәкәр; быстрораство
рймый кофе тиҙ ирей торған ҡәһүә

БЫСТРОТА ж тиҙлек, шәплек, ҡыҙыулыҡ, 
йылдамлыҡ, етеҙлек; с быстротой молнии йәшен 
тиҙлегендә; мчаться с необычайной быстротой 
ғәжәп ҙур тиҙлектә елеү

БЫСТРОТЁЧНЫЙ, -ая, -ое (һиҙҙермәй) тиҙ 
генә үткән; быстротечное время һиҙҙермәй үткән 
ваҡыт

БЫ СТРОХбДНЫ Й, ая, ое тиҙ (шәп) 
йөрөшлө, тиҙ (шәп) йөрөй торған; быстро
ходный комбайн тиҙ йөрөшлө комбайн

БЫСТРЫЙ, -ая, -ое 1 . шәп, тиҙ, йор; 
быстрый шаг шәп аҙым; быстрая река йор йылға
2. етеҙ, ҡыйғыр, елгер, йылдам, осҡор, ҡыйғыр, 
сос; быстрый конь осҡор ат; быстрый сокол 
ҡыйғыр ыласын; быстрые крылья елгер ҡанат
3. бик тиҙ, йылдам; быстрый рост сельского хо
зяйства ауыл хужалығының йылдам үҫеүе
4. (беглый) еңел, тиҙ, йүгерек; быстрый взгляд 
йүгерек ҡараш; быстрое чтение тиҙ уҡыу

БЫТ м тормош, көндәлек тормош, көнкүреш; 
домашний быт йорттағы көнкүреш

БЫТИЁ с 1. филос. ысынбарлыҡ, йәшәү 
рәүеше, йәшәйеш; бытиё определяет сознание 
йәшәйеш аңды билдәләй 2. (жизнь) тормош, 
көнкүреш, йәшәү

БЬІТНОСТЬ: в бытность сағында, булған 
ваҡытта; в бытность мою студентом студент 
булған сағымда, мин студент булған ваҡытта



БЯКА
БЫТОВАНИЕ с см. бытовать; бытование ста 

рйнных песен боронғо йырҙарҙың йәшәп килеүе 
БЫТОВАТЬ несоә. йәшәү, йәшәп килеү, бу

лыу, бар булыу; пословицы бытуют в народе 
мәҡәлдәр халыҡ араһында йәшәп килә 

БЫТОВИЗМ м көнкүреште һүрәтләү 
БЫТОВИК м; разг. 1. см. бытописатель 2; 

2. көнкүреш хеҙмәте хеҙмәткәре
БЫ ТОВбЙ, -ая, -ое тормош ...ы, көндәлек 

тормош ...ы, көнкүреш ...ы; бытовые условия 
көнкүреш шарттары

БЫТОПИСАНИЕ с; уст. көнкүреште һүрәтләү 
БЫТОПИСАТЕЛЬ м 1. көнкүреште (көндә

лек тормошто) һүрәтләгән яҙыусы, рәссам 
2. уст. тарихсы, тауарихсы

БЫТЬ несоә. 1. (существовать, иметься) бу
лыу, бар булыу; у него был сын уның улы бар 
ине; малышй были в детском саду сабыйҙар бала
лар баҡсаһында ине 2. (находиться, присутст
вовать) булыу; днём я буду на работе көндөҙ 
мин эштә булам 3. (происходить, случаться) бу
лыу; вчера был сйльный ураган кисә көслө дауыл 
будды 4. (приходить, приезжать) килеү, килеп 
етеү, булыу; он и сам скоро будет ул үҙе лә 
тиҙҙән килеп етер 5. в знач. вспомогательного 
гл.: а) (в значении связки между подлежащим и 
сказуемым) булыу, ине; отец был учйтелем атаһы 
уҡытыусы ине; моя мама была врачом әсәйем 
врач булған; б) (для образования сложных форм 
страдательного залога) булған, ине; сад был по
сажен школьниками баҡса уҡыусылар тарафынан 
ултыртылған булған; в) (для образования глагола 
будущего времени изъявительного наклонения) 
ы р / ер, асаҡ/ әсәк; он будет играть на скрйпке 

ул скрипкала уйнаясаҡ ♦ будь что будет ни булһа 
ла булыр; ни булһа, шул булыр; была не была 
булһа — булыр, булмаһа — юҡ; бөткән баш 
бөткән; быть заодно с кем бер һүҙҙә булыу; как 
быть? ни эшләргә?, нисек итергә инде?; так и 
быть ярай улай булғас; әйҙә, шулай булһын; ярар, 
шулай булһын (килешецҙе белдергәндә)

БЫТЬЕ с көнкүреш, көндәлек тормош 
БЫЧАТИНА ж үгеҙ ите
БЫЧАЧИЙ и БЫЧИЙ, ья, ье үгеҙ ...ы; 

бычья кожа үгеҙ тиреһе; бычий рог үгеҙ мөгөҙө 
БЫЧИНА ж үгеҙ тиреһе
БЫ ЧбК I м; уменьш.-ласк. от бык; үгеҙ 

быҙау, йәш үгеҙ
БЫ ЧбК II м (рыба) ташбаш, үгеҙбалыҡ 
БЬЕФ м; гидротех. бьеф (йылғаның йәки ка

налдың плотинанан, шлюздан өҫкә (аҫҡы) учас- 
тогы)

БЮ ВАР м бювар (конверт һәм башҡа 
ҡағыҙҙар һалып йөрөтөлә торған папка); поло 
жйть бумаги в бювар ҡағыҙҙарҙы бюварға һалыу 

БЮВАРНЫЙ, -ая, -ое бювар(ҙағы), бювар 
...ы; бюварная бумага бювар ҡағыҙы

БЮДЖЁТ м бюджет; государственный бюд
жет дәүләт бюджеты; годовой бюджет йыллыҡ 
бюджет; лйчный бюджет шәхси бюджет ♦ выйти 
из бюджета тейешенән артыҡ тотоноу (аҡсаны) 

БЮДЖЕТНЫЙ, -ая, -ое бюджет ...ы; бюд
жетный год бюджет йылы; бюджетная комйссия 
бюджет комиссияһы

БЮЛЛЕТЕНЬ м бюллетень (1. ижтимағи 
әһәмиәткә эйә булған төрлө эш, мәсьәлә ту
раһында ҡыҫҡаса рәсми белдерец 2. берәй ойош
ма сығарған ваҡытлы баҫманың исеме 3. депу
татлыҡҡа кандидат кешенең исеме кцрһәтелгән 
һайлау ҡағыҙы 4. ауырыу кешенең ваҡытлыса 
эштән бушатылыуы тураһында ҡағыҙ)

Б Ю Р б I с нескл. бюро (1. ҡайһы бер ойош
маларҙың етәкселек итец йәки кцрһәтмә бирец 
бцлеге һәм шул бцлектең ултырышы 2. ҡайһы 
бер ойошманың йәки бцлектең исеме)

Б Ю Р б II с нескл. бюро (яҙыу әҫтәленең бер 
төрө); украшенное резьбой бюро семәрләп 
биҙәлгән бюро

БЮ РОКРАТ м бюрократ (хеҙмәт вази
фаһын, асылына төшмәй, формаль рәцештә 
генә башҡара торған кеше)

БЮ РОКРАТИЗАЦИЯ ж см. бюрократа 
зйровать

БЮ РОКРАТИЗИРОВАТЬ сов., несоә. что 
бюрократлаштырыу; бюрократизйровать госу
дарственный аппарат дәүләт аппаратын бюро
кратлаштырыу

БЮРОКРАТИЗМ м бюрократлыҡ (1. халыҡ 
мәнфәғәтен иҫәпкә алмай, иҙецселәр синыфы 
ихтыяжын ғына кцҙәткән дәцләт идараһы
2 . мәсьәләнең асылына инмәй, формаль яғын 
ғына өҫтөн ҡуйып эшләц ысулы)

БЮРОКРАТИЧЕСКИЙ, ая, ое бюрокра 
тик; бюрократйческий строй бюрократик ҡоро
лош; бюрократйческое отношение к дёлу эшкә 
бюрократтарса мөнәсәбәт (ҡараш)

БЮРОКРАТИЯ ж 1. бюрократлыҡ; громйть 
бюрократию бюрократлыҡты ҡыйратыу 2. со- 
бир. бюрократтар, чиновниктар

БЮСТ м 1. бюст (кеше кәцҙәһенең билдән 
йәки кцкрәктән юғары өлөшөн генә һцрәтләгән 
скульптура); бюст Салавата Юлаева Салауат 
Юлаев бюсы 2. бюст, күкрәк (ҡатын-ҡыҙға 
ҡарата)

БЮСТГАЛЬТЕР м бюстгальтер, күкрәксә 
(ҡатын-ҡыҙҙың тцшен йыйнаҡ итеп тота 
торған махсус эске кейем); атласный бюст
гальтер атлас бюстгальтер

БЙЗЕВЫЙ, -ая, -ое бәз, бәздән тегелгән; 
бязевая рубашка бәз күлдәк

БЯЗЬ ж бәз (арзанлы йоҡа кизе-мамыҡ 
туҡыма); белая бязь аҡ бәз

БЙКА ж; разг., дет. кәкәй, бысраҡ (насар) 
нәмә
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в

В
В и ВО предлог 1. с вин. п. (при обозначении 

направления и места) -та/-тә; войти в дом өйгә 
инеү; ехать в город ҡалаға барыу; положйть в 
стол өҫтәл тартмаһына һалыу

2. с вин. п. (при обозначении какой-л. груп
пы, разряда лиц, предметов, в состав которых 
кто-что-л. включается) -ға/-гә, -лыҡҡа/-леккә; 
пойти в агрономы агрономлыҡҡа уҡырға барыу; 
кандидат в депутаты депутатлыҡҡа кандидат

3. с вин. п. (при обозначении занятия, со
стояния, в которые кто-л. вовлекается) 
-ға/-гә, менән; углубиться в чтение уҡыуға би
релеү, уҡыу менән мауығыу; погрузиться в раз
мышления уйға батыу; уйтй в работу эшкә су
мыу

4. с вин. п. (при обозначении предмета, че
рез который совершается действие) -дан/-дэн 
(аша); смотреть в бинокль бинокль аша ҡарау; 
смотреть в окно тәҙрәнән ҡарау

5. с вин. п. (при обозначении предмета, в ко
торый что-л. заключается, облекается)
ғ а /  гэ; закутаться в пуховый платок дебет шәл 

ғә ураныу; завернуть в бумагу ҡағыҙға төрөү
6. с вин. п. (при обозначении предмета, мес

та и т.п., на поверхность которого направле
но действие) -ға/-гә, -дан/-дэн; стук в дверь 
ишек шаҡыу; ударить в спину арҡаға һуғыу; це
ловать в губы ирендән үбеү

7. с вин. п. (при обозначении изменения ви
да, состояния) -ға/-гә; превратить в пар парға 
(быуға) әйләндереү; изорвать в клочья киҫәктәр
гә өҙгәләү; развернуться в цепь воен. цепҡа та
ралыу; сжаться в комок йомарланыу, йомғаҡҡа 
әүерелеү

8. с вин. п. (при указании цели действия; со
ответствует предлогам “ради", “для" и пред
ложным сочетаниям “в качестве", “в виде") 
өсөн, хаҡына, -ға/-гә, -ып/-еп йөҙөнән; сказать 
в шутку шаяртып әйтеү; взять в пример миҫалға 
алыу, миҫал өсөн; привестй в доказательство 
иҫбатлау өсөн (йөҙөнән) килтереү, иҫбатлап

9. с вин. п. (при указании на сходство) 
оҡшаш, тап, тас; характером в отца холҡо менән 
тас атаһы, холҡо менән атаһы, атас; девочка вся 
в мать ҡыҙ тас әсәһе, ҡыҙ әсәһенә оҡшаш, инәс

10. с вин. п. (при указании на кратность со
отношений) тапҡыр, ҡабат, мәртәбә; в десять 
раз больше ун тапҡыр ҙурыраҡ; в два раза 
длиннее ике мәртәбә оҙонораҡ

11. с вин. п. (при обозначении внешнего при
знака, свойства, качества и количественного 
признака) -лы/-ле, -лыҡ/-лек; тетрадь в клетку

шаҡмаҡлы дәфтәр; комната в двадцать квад
ратных метров егерме квадрат метрлы бүлмә; 
весом в одну тонну бер тонналы, бер тонналыҡ; 
ценой в три рубля хаҡы өс һумлыҡ

12. с предл. п. (при обозначении местона
хождения) -да /-дә, -ла/-лә, -ҙа/-ҙә, -та/-тэ; 
жить в Уфе Өфөлә йәшәү; учиться в школе 
мәктәптә уҡыу; книги лежат в шкафу китаптар 
шкафта ята; стоять в снегу ҡарҙа баҫып тороу

13. с предл. п. (при обозначении лица, пред
мета, явления и т.п., в котором содержится, 
обнаруживается или отсутствует что-л.) 
-да/-дэ; в романе три части романда өс бүлек; в 
году 365 дней бер йылда 365 кон

14. с предл. п. (при обозначении предмета, 
который находится на ком-чём-л.) -лы/-ле, 
менән; мебель в чехлах көплө мебель; человек в 
очках күҙлекле кеше; в белом шёлковом платье 
аҡ ебәк күлдәктән, аҡ ебәк күлдәктә; руки в 
краске ҡулдары буяулы; ходйть в сапогах итек 
менән йөрөү, итек кейеп йөрөү

15. с предл. п. (при указании состояния, в ко
тором кто-что-л. находится, а также состоя
ния, которое сопровождает или вызывает ка- 
кое-л. действие, движение) -д а /-дә хәлдә булыу; 
быть в ужасе ҡот осҡос (ҡурҡыныс) хәлдә бу
лыу; вйшня вся в цвету сейә шау сәскәлә ултыра

16. с предл. п. (при указании на вид и фор
му предмета) -ған/-гән, -дағы/-дәге, менән; 
золото в слйтках ҡойолма (ҡойолған) алтын; 
волосы в завитках бөҙрәләнгән сэс; костюм в 
англййском стйле инглиз стилендәге костюм

17. с предл. п. (при обозначении расстояния) 
алыҫлыҡта, тирәһе, ерҙә; в пятй километрах от 
деревни ауылдан биш километр алыҫлыҡта; в 
двух шагах ике аҙым тирәһе

18. с вин. и предл. п. (при обозначении вре
мени) -да/-дэ; прийтй в пятницу йомаға (йома 
көндө) килергә; занятия начинаются в девять 
часов дәрестәр сәғәт туғыҙҙа башлана; в 
прошлом году үткән йылда; в среду шаршамбы
ла; в молодости йәшлектә ♦ в качестве сифа
тында; в конце концов һуңғы (аҙаҡҡы) сиктә; в 
насмешку көлкө өсөн, ҡыҙыҡ өсөн; в случае, 
если әгәр; әгәр була ҡалһа; в том числе шул 
иҫәптән; в течение эсендә, ваҡыт эсендә; слово в 
слово һүҙмә-һүҙ

В. . .  (во..., въ...) приставка (ҡылым яһаган- 
да ҡулланылып, тцбәндәге мәгәнәләрҙе аңлата:
1) эш-хәрәкәттең эскә ҡарай йцнәлгәнен, мәҫ., 
вбежать йүгереп килеп инеү; влететь осоп килеп 
инеү; вбить һуғып (ҡағып) индереү; 2 ) эш-



хәрәкәттең башҡарыусы тарафынан эскә йц- 
нәлтелгәнен: вдохнуть тынды эскә тартыу, эскә 
алыу; всосать һурыу; впитать һеңдереү, үҙенә 
тартыу (һурыу); 3) “на" предлогы менән эш- 
хәрәкәттең югарыга табан йцнәлгәнен: вбе
жать на йүгереп менеү; 4) эш-хәрәкәттең тә
рәнлеген, тәъҫирлеген: вдуматься ентекләп (төп
тән) уйлау, төбөнә (айышына) төшөнөү; всмот
реться текләү, төбәлеп ҡарау)

ВА-БАНК нареч. ва-банк, тотош аҡса (кәрт 
уйынындағы банкыла тотолган бөтә аҡса); иг
рать ва-банк тотош аҡсаға уйнау ♦ идтй ва-банк 
тәүәккәл (ҡыйыу) эш итеү, тәүәккәлләү

ВАБИК м; охот, вабик (ҡоштарҙы алдап са
ҡырыу өсөн ҡулланылган махсус һыҙғыртҡыс 
йәки шаҡылдауыҡ)

ВАБИЛЬЩИК м; охот, вабильщик (ҡоштар
ҙы алдатҡыс менән саҡырыусы)

ВАБИТЬ несоә. кого; охот, һыҙғыртҡыс ме
нән саҡырыу (ҡоштарҙы һыҙғыртҡыс, шаҡыл
дауыҡ менән алдап саҡырыу)

ВАВИЛбНСКИЙ: вавилонское столпотво 
рёние мәхшәр, ҡиәмәт көнө

ВАГА ж 1. тех., уст. вага, ҙур үлсәү (бик ҙур, 
ауыр нәмәне цлсәй торған ҡорамал) 2. һалмауыр 
(ауыр нәмәләрҙе кцтәртец өсөн ҡулланыла) 

ВАГбН м 1. вагон; багажный вагон багаж ва
гоны; жёсткий вагон ҡаты вагон; мягкий вагон 
йомшаҡ вагон 2. (количество груза) вагон (миҡ
дар берәмеге, йәғни вагондың һыйҙырышлығы); 
вагон угля бер вагон күмер 3. перен., прост, бик 
күп (һүҙ); вагон новостей бик күп хәбәр

ВАГОНЁТКА ж вагонетка, вагонсыҡ (тар 
рельс буйлап йөк ташый торған асыҡ бәләкәй 
вагон-арба); шахтная вагонетка шахта ваго
неткаһы

ВАГОНЁТОЧНЫЙ, ая, -ое вагонеткалы; ва 
гонёточный состав вагонеткалы состав 

ВАГОНЁТЧИК м вагонетка йөрөтөүсе 
ВАГбННИК м вагонсы (вагон эшләц заводы

ның йәки вагон паркының эшсеһе)
ВАГбННЫЙ, -ая, -ое вагон(дар) ...ы; ва

гонные окна вагон тәҙрәләре
ВАГОНОВОЖАТЫЙ м  и в а г о н о в о  

ЖАТАЯ ж трамвай йөрөтөүсе, трамвайсы
ВАГОНООПРОКЙДЫВАТЕЛЬ м вагон бу

шатҡыс
ВАГОНОРЕМбНТНЫЙ, ая, ое вагон йүнә 

теү ...ы, вагондар йүнәтә торған; вагоноремонт
ные мастерские вагон йүнәтеү оҫтаханаһы 

ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое ва 
гон(дар) ...ы, вагондар эшләү ...ы, вагон(дар) 
эшләй торған; вагоностроительный завод вагон 
дар эшләү заводы

ВАГбНЧИК м 1. уменьш. от вагон 2. вагон
сыҡ, ялан вагоны (яланда эшләцселәргә тәғә
йенләнгән кцсмә әагон-өй)

ВАКУУМ
ВАГРАНКА ж; тех. вагранка (суйын һәм 

төҫлө металдар иретец, шулай уҡ төрлө ма
териалдар яндыра торған шахта мейесе)

ВАГРАНЩИК м вагранкасы (вагранканы 
хеҙмәтләндерецсе эшсе)

ВАЖНИЧАТЬ несоә.; разг. эреләнеү, эре ҡы
ланыу, кәпәренеү, ҡуҡрайыу; важничать перед 
друзьями дуҫтар алдында эре ҡыланыу

ВАЖНО 1. нареч. эре, ҡупым; важно дер
жать себя үҙеңде эре тотоу 2. в знач. сказ. 
мөһим, әһәмиәтле, кәрәк; это очень важно был 
бик мөһим; это важно было знать быны белеү 
кәрәк ине

ВАЖНОСТЬ ж 1. (значительность, значи
мость) мөһимлек, әһәмиәтлелек, әһәмиәт; важ
ность вопроса мәсьәләнең мөһимлеге; дела госу
дарственной важности дәүләт әһәмиәтендәге эш
тәр 2. (надменность) тәкәбберлек, эрелек, тәкәб
бер, эре; напускать на себя важность тәкәббер 
төҫ алыу ♦ велика важность; эка важность; не 
велика важность бик иҫ китерлек түгел, иҫең 
киткән икән иҫке сәкмәнгә

ВАЖНЫЙ, ая, ое 1. мөһим, әһәмиәтле, кә
рәкле; важный вопрос мөһим мәсьәлә; важное 
открытие әһәмиәтле асыш 2. разг. ҙур, ҙур дәрә
жәле; важная персона ҙур дәрәжәле кеше; 
важное лицо ҙур кеше 3. эре, тәкәббер, ғорур; 
важный вид эре ҡиәфәт 4. прост, (хороший по 
качеству, отличный) яҡшы, һәйбәт, яҡшы си
фатлы

ВАЗА ж  ваза, һауыт; ваза для цветов сәскә 
вазаһы

ВАЗЕЛИН м вазелин; технический вазелин
техник вазелин

ВАЗЕЛИНОВЫЙ, -ая, -ое вазелин, вазелин 
...ы, вазелинлы, вазелин ҡушылған; вазелиновое 
производство вазелин етештереү; вазелиновое 
мыло вазелинлы һабын

В А ЗбН  м вазон, гөл һауыты 
ВАЗОЧКА ж; уменьш. от ваза 
ВАИЯ л к; бот. вайя (абаға япрағы) 
ВАКАНСИЯ ж вакансия, буш урын (учреж

дение штатындағы, уҡыу йортондағы һ.б. буш 
урын); у нас есть вакансия беҙҙә вакансия бар 

ВАКАНТНЫЙ, ая, ое вакант(лы), буш; ва
кантное место буш урын; вакантная должность 
вакантны вазифа

ВАКСА ж вакса (аяҡ кейеме кремы) 
ВАКСИТЬ несов. что; разг. ваксалау, май

лау; ваксить сапогй итектәрҙе ваксалау
ВАКУбЛИ мн. (ед. вакуоля ж); физиол. ва

куоли (хайуан һәм цҫемлек кцҙәнәктәрендә кес
кәй шар формаһындағы аш һеңдерец һәм бцлеп 
сығарыу ҡыуыҡсаһы)

ВАКУУМ м; физ., тех. вакуум, бушлыҡ (бө
тәш һауыт эсендәге баҫымы һауаныҡынан тц- 
бән газ)
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ВАКУУММЕТР
ВАКУУММЕТР м вакуум үлсәгес 
ВАКУУМ НАСбС м вакуум-насос (вакуум 

барлыҡҡа килтерец ѳсѳн газ ҡыуҙырыу ҡора
малы)

ВАКУУМНЫЙ, -ая, -ое физ., тех. вакуум 
...ы, вакуумлы; вакуумная лампа вакуумлы лам
па; вакуумная техника вакуум техникаһы

ВАКФ и ВАК^Ф  м ваҡыф (дин буйынса 
хөкцмәт йәки айырым кешеләр тарафынан 
диндарҙарға, ярлыларға ярҙам кцрһәтец өсөн 
йыйылған милек)

ВАКХАНАЛИЯ ж 1. ист. вакханалия (Бо
ронғо Римда шарап һәм кцңел асыу аллаһы 
Вакх хөрмәтенә эске, кәйеф-сафа ҡороу менән 
цткәрелгән байрам) 2. перен. (оргия) эскелек, 
эсеп типтереү

ВАКХАНКА ж 1. вакханка (Вакх аллаһына 
бирелгән, вакханалия байрамында ҡатнашыу
сы ҡатын-ҡыҙ) 2. уст. фәхишә ҡатын

ВАКЦИНА ; к; мед. вакцина, һаҡлаусы им 
(йоғошло ауырыуҙарға ҡаршы тороу, шулай уҡ  
дауалау өсөн ҡулланылған препараттар)', про
тивотифозная вакцйна тифҡа ҡаршы вакцина 

ВАКЦИНАЦИЯ г к; мед. вакцинация (йоғош
ло ауырыуҙарҙан һаҡланыу өсөн алдан яһала 
торған прививка)

ВАКЦИНИРОВАТЬ сов., несоә. кого-что; 
мед. вакцинация яһау, вакцинациялау

ВАЛ I м 1. (насыпь) вал, ур; крепостной вал 
ҡәлғә уры 2. (волна) ҙур тулҡын ♦ огневой вал 
әоен. ут өйөрмәһе (артиллерияның атакаға ба
рыусы ғәскәр алдынан кцсә барған утҡа тотоу 
һыҙығы)

ВАЛ II м; тех. вал, үҙәк, күсәр (һәр төрлө 
механизмдарҙағы әйләнеп тороусы цҙәк, ҡулса, 
цилиндр)-, коленчатый вал бөгөмлө вал; вал сце
пления тоташтырыу үҙәге

ВАЛ III: по валу эк. вал, вал буйынса 
(кцләме буйынса халыҡ хужалығында етеште
релгән продукция)

ВАЛАНДАТЬСЯ несоә.-, прост. 1. һуҙмай- 
лау, һуҙмаҡайлау 2. ваҡыт уҙғарыу, әшнәләшеп 
йөрөү (берәйһе менән)

ВАЛЁЖНИК м собир. лапы, киҫкә, ятыҡ; го
ра валежника лапы өйөмө

ВАЛЕК м 1. валёк (тцңәрәк ағас йәки ме
талл бурса)', катать на вальках валёктар өҫтө
нән тәгәрләтеү 2. ишкәк һабы 3. (ә упряжи) вә- 
лүк, тейәк 4. (бельевой) сәпәмә, бәләк, кер туҡ
мағы, кер тәгәрәткес

ВАЛЕНКИ мн. (ед. валенок м) быйма; 
надеть валенки быйма кейеү

ВАЛЕНТНОСТЬ ж; хим. валентлыҡ (атом
дың башҡа атомдарҙағы билдәле бер һаны 
менән берләшец цҙенсәлеге); постоянная ва
лентность даими валентлыҡ; переменная ва
лентность алмаш валентлыҡ

ВАЛЕРЬЙНА и ВАЛЕРИАНА ж валерьян, 
бесәй үләне (дарыу цләне)

ВАЛЕРЬЙНКА ж; разг. валерьянка, валерь
ян дарыуы

ВАЛЕРЬЙНОВЫЙ и ВАЛЕРИАНОВЫЙ,
-ая, -ое валерьян ...ы, бесәй үләне ...ы; вале
рьяновые капли валерьян тамсыһы; валерьяно
вый корень бесәй үләне тамыры

ВАЛЁТ м\ карт. валет; бубновый валет шаҡ
маҡ валет

ВАЛИК м 1. уменьш. от вал II; 2. валик 
(тахта йәки дивандың ике яҡ башындағы йом
ро мендәр)

ВАЛИТЬ I несоә. 1. кого-что йығыу, ҡола
тыу, ауҙарыу, тәгәрәтеү, тәкмәстереү; ветер ва
лил телеграфные столбы ел телеграф бағанала
рын ауҙарҙы; валйть с ног кого-л. кемделер 
аяҡтан йығыу 2. что ҡырҡыу, йығыу, ҡолатыу, 
ауҙарыу; валйть деревья ағас ҡырҡыу (йығыу)
3. кого-что', перен., прост, үлтереү, юҡ итеү, 
һәләк итеү, ҡырыу, ҡырып бөтөрөү; сибйрская 
язва стала валйть скот себер язваһы малдарҙы 
ҡыра башланы 4. что\ разг. тырым-тырағай 
ташлау, быраҡтырыу; валйть кнйги в ящик ки
таптарҙы йәшниккә быраҡтырыу 5. что, на ко
го-что', перен. һылтау, ауҙарыу, япһарыу; ва
лйть вину на кого-л. кемгәлер ғәйепте япһарыу
♦ валйть всё в одну кучу бөтәһен бер ергә өйөү; 
валйть с больной головы на здоровую аҡ эттең 
бәләһе ҡара эткә; валйть через пень колоду ил
ке-һалҡы ғына эшләү

ВАЛИТЬ II несоә.-, разг. 1. ағылыу, ағылып 
килеү, ағылып барыу; народ валйл на площадь 
халыҡ майҙанға ағылды 2. (о дыме, паре, снеге 
и т.д.) борҡорап сығыу, ҡойоп (баҫып) яуыу; из 
трубы валйл дым торбанан борҡорап төтөн 
сыҡты; снег валйл хлопьями ҡар (ябалаҡлап) 
баҫып яуҙы 3. поәел. валй(те) прост, (побужде
ние к действию) әйҙә, йүгер, әйт, һөйлә, эшлә; 
валй до дбму йүгер өйгә тиклем; что молчйшь, 
валй скорей нишләп өндәшмәйһең, әйт (һөйлә) 
тиҙерәк ♦ валом валйть см. валом

ВАЛИТЬСЯ I несоә. 1. ҡойолоу, төшөп ҡа
лыу, яуыу; из телёги валйлось сёно арбанан 
бесән ҡойолоп ҡалды; шапка валится с его голо
вы башынан бүреге төшә; снег хлопьями ва 
лйлся ҡар ябалаҡлап яуҙы 2. ауыу, ишелеү, еме
релеү; с треском валйлись деревья шартлап 
ағастар ауҙы; старый замок валится иҫке замок 
емерелә 3. (крениться) ҡыйшайыу, ҡырынайыу; 
корабль валится на борт карап бортҡа ҡырыная
♦ валйться с ног аяҡтан яҙыу, арып йығылыу; 
валится из рук: 1) ҡулдан килмәү; 2 ) ҡулға эш 
бармау

ВАЛИТЬСЯ II несоә. см. валйть II
ВАЛКА I ж см. валйть 1 1 , 2 ;  валка леса ур

ман ҡырҡыу
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ВАЛКА II ж см. валять 4; валка сукна буҫтау 
баҫыу

ВАЛКИ мн. {ед. валок м); тех. валдар; вал 
кй прокатного стана прокат станының валдары 

ВАЛКИИ, -ая, -ое (неустойчивый) тотороҡ
һоҙ, ауыусан, аунаҡ; валкая лодка тотороҡһоҙ 
кәмә ♦ ни шатко, ни валко яҡшы ла түгел, на
сар ҙа түгел

ВАЛКОСТЬ ж см. валкий; аунаҡлыҡ, тото
роҡһоҙлоҡ; валкость судна судноның аунаҡ- 
лығы

ВАЛОВОЙ, -ая, -ое 1. тулай, тулайым, бар
лыҡ, бөтөнөһө, бөтә; валовая продукция тула
йым продукция; валовой доход барлыҡ керем 
2. охот, бергәләп, күмәкләшеп; начался валовой 
пролёт птиц ҡоштарҙың күмәкләшеп осар ваҡы
ты башланды

ВАЛбК I м {куча, гряда скошенной травы) 
өйөм, теҙем, яҫма; сушить рожь в валках 
арышты яҫмала киптереү 

ВАЛбК II м см. валкй
ВАЛбМ: валом валйть: 1) ағылып (ябыры

лып, эркелеп) килеү (барыу); народ валом ва
лил халыҡ ябырылып барҙы; 2 ) нисек етте шу
лай (һибец, ҡойоу, тцгец)

ВАЛТбРНА ж; муз. валторна {һыбыҙғыға 
йәки һорнайға оҡшаш еҙ музыка ҡоралы)

ВАЛТОРНИСТ м волторнасы, волторнала 
уйнаусы

ВАЛ^Й м валуй {бәшмәк төрө)
ВАЛ^Н м һарыҡташ
ВАЛУX и в Ал у х  м; прост, бестерелгән һа

рыҡ тәкәһе
ВАЛЬДШНЕП м ҡурпысыҡ (ҡош); крик 

вальдшнепа ҡурпысыҡ тауышы
ВАЛЬС м вальс {талғын ғына парлы бейец 

һәм шул бейецҙең музыкаһы); кружиться в 
вальсе вальста әйләнеү

ВАЛЬСИРОВАТЬ и уст. ВАЛЬСИРОВАТЬ 
несов. вальс бейеү

ВАЛЬЦЕВАТЬ несов. что; тех. вальцовка- 
лау, вальцевать итеү {валецтар менән йәнсец, 
онтау, яҫмаҡлау); вальцевать железный лист
ҡалай вальцовкалау

ВАЛЬЦЕВАТЬСЯ несов. страд, от вальце
вать вальцовкаланыу, вальцевать ителеү

ВАЛЬЦбВКА ж; тех. 1. см. вальцевать; 
вальцовка кожи тирене вальцевать итеү 2. {ма
шина) вальцовка 3. перен., разг. вальцовка 
{юғары сортлы он)

ВАЛЬЦбВОЧНЫЙ, -ая, -ое тех. вальцовка
лау ...ы, вальцовка ...ы; вальцовочный цех валь
цовкалау цехы

ВАЛЬЦбВЩ ИК м вальцовкалаусы 
ВАЛЬЦЫ мн.; тех. валецтар; дробйльные 

вальцы сүкеү валецтары
ВАЛЬЙЖНОСТЬ ж; уст. мөһабәтлек, күре- 

неклелек

ВАНДАЛ
В А Л ЬЙЖНЫЙ, -ая, -ое уст. мөһабәт, күре

некле; вальяжный вид мөһабәт ҡиәфәт
ВАЛібТА ж 1. {денежная единица) валюта; 

твёрдая валюта тотороҡло валюта; падающая ва
люта кәмеүсе валюта 2. валюта, сит ил аҡсаһы; 
купйть на валюту сит ил аҡсаһына һатып алыу 

ВАЛібТНЫ Й, ая, ое валюта ...ы; валютный 
крйзис валюта кризисы ♦ валютный курс валю
та курсы {төрлө валюталар араһындағы мөнә
сәбәт; хисаплашыуҙа берәй илдең сит ил аҡса 
берәмеген ҡулланыуы)

ВАЛібТЧИК м; разг. валютасы 
ВАЛЙЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. быйма (кейеҙ) 

баҫыу ...ы; валяльное производство быйма ба 
ҫыу производствоһы 2. {служащий для валяния) 
быйма (кейеҙ) баҫыу ...ы; валяльная машйна 
быйма баҫыу машинаһы

ВАЛЙЛЫЦИК м быйма (кейеҙ) баҫыусы 
ВАЛЯНЫЙ, ая, ое (йөндән) баҫылған, ке

йеҙ ...ы; валяная обувь баҫылған аяҡ кейеме; 
валяные сапогй кейеҙ итектәр

ВАЛЙТЬ несов. 1. кого-что әүәләү, аунатыу; 
валять по снёгу ҡарҙа аунатыу; валять котлеты 
в муке котлеттарҙы онда әүәләү 2. безл. {о силь
ной качке) бәүелдереү, сайҡалдырыу, тирбәлде
реү; пароход валяло с боку на бок пароходты 
ян-яҡҡа сайҡалдырҙы 3. что {скатывать) тәгә
рәтеү, тумалаҡлау; валять снежный ком ҡар 
тәгәрәтеү 4. что {сбивать из шерсти, пуха и 
т.д.) баҫыу; валять войлок кейеҙ баҫыу 5. по
вел. валяй(те) прост, әйҙә (йүгер, әйт, һөйлә, 
эшлә) ♦ валять дурака: 1) {бездельничать) бу- 
шты-бушҡа ауҙарыу, бер ни ҙә эшләмәү, йөн ти
беү; 2 ) {дурачиться) ахмаҡ булып ҡыланыу, ах
маҡҡа һалышыу

ВАЛЙТЬСЯ несов. 1. аунау, аунаҡлау; ва
ляться на травё үләндә аунау 2. разг. тик ятыу, 
бер ни эшләмәү; он целыми днями валяется на 
диване ул көндәр буйы диванда тик ята 3. разг. 
{лежать в беспорядке — о вещах) аунап ятыу, 
туҙып ятыу; бумага валяется на полу ҡағыҙ 
иҙәндә туҙып ята 4. страд, от валять 1, 3, 4 
♦ валяться в ногах аяҡҡа йығылып үтенеү, ял
барыу; на дороге (на улице, на полу) не валяет
ся что юлда аунап ятмай {бер нәмә лә бушҡа 
ғына бирелмәй)

ВАМПИР м 1. миф. убыр {әкиәттәрҙә ҡә
берҙән сығып кеше ҡанын һурыусы зат) 
2. зоол. вампир, 3j p  ярғанат

ВАНАДИЕВЫЙ, -ая, -ое ванадийлы; ванади
евая сталь ванадийлы ҡорос

ВАНАДИИ м ванадий {химик элемент, аҡ- 
һыл-көлһыу төҫтәге ҡаты металл)

ВАНДАЛ м 1. мн. вандалы вандал {Рим им
перияһының бер өлөшөн баҫып алып, тар-мар 
итецсе боронғо герман ҡәбиләһе) 2. вандал, 
вәхиш {мәҙәниәт ҡиммәттәрен емерецсе) 3. ту
паҫ, әҙәпһеҙ, наҙан кеше



ВАНДАЛИЗМ
ВАНДАЛИЗМ м вандализм (мәҙәниәт һәм сән

ғәт ҡомартҡыларын аяуһыҙ емерец һәм юҡ итец) 
ВАНИЛИН м ванилин (кондитер изделиела

рында ҡулланылған хуш еҫле тәмләткес) 
ВАНЙЛЙНОВЫЙ, ая, -ое ванилинлы 
ВАНИЛЬ ж ваниль (тропик цҫемлек һәм 

уның аш-һыу, хушбуйҙар әҙерләцҙә ҡулланыл
ған еҫле емеше)

ВАНИЛЬНЫЙ, ая, ое 1. ваниль ...ы; ва 
нйльный порошок ваниль онтаҡ 2. ванилле; ва
нильные сухарй ванилле сохарый

ВАННА ж 1. (сосуд для купания) ванна, ҡор- 
на; детская ванна балалар ҡорнаһы 2. (процесс 
мытья) ванна; принять ванну ванна ҡабул итеү, 
ванна инеү 3. (лечение, укрепление организма 
воздействием на него солнца, воздуха) ванна; 
солнечные ванны ҡояш ваннаһы (ҡыҙыныу) 

ВАННАЯ ж ванна (ҡорна) бүлмәһе 
ВАННЫЙ, -ая, -ое ванна ...ы, ванналы; ван

ная комната ванна бүлмәһе
ВАНТЫ мн. (ед. ванта ж); мор. ванталар 

(мачтаны борт менән беркетеп торған йыуан 
тимер арҡан)

ВАР м ыуар (ҡайнатылған ыҫмала) ♦ как 
(словно, точно) варом обдать прост, тән эҫеле 
һыуыҡлы булып китеү

ВАРАКУШКА ж көйәҙ һандуғас (асыҡ төҫ
тәге йырсы ҡош, башҡа ҡоштарға оҡшатып 
йырлау ы менән айырылып тора)

ВАРАН м варан (көнъяҡ кеҫәрткеләренең 
бер төрө)

ВАРВАР м 1. ист. варвар (боронғо гректар
ҙа һәм римляндарҙа сит ил кешеһе) 2 .  перен. 
наҙан кеше 3. перен. тупаҫ, вәхши, ҡанһыҙ, 
шәфҡәтһеҙ (кеше)

ВАРВАРИЗМ м; лингв, варваризм (әҙәби 
тел нормаларын боҙа торған сит тел һцҙе йә
ки һцҙб әйләнештәр)

ВАРВАРСКИ нареч. 1. тупаҫ, ҡырағайҙарса; 
варварски относйться тупаҫ мөнәсәбәт күрһәтеү 
2. ҡанһыҙ, шәфҡәтһеҙ, вәхшиҙәрсә

в Ар в а р с к н н , -ая, -ое 1. ист. варвар(ҙар) 
...ы, варвар ...ы; варварские племена варвар 
ҡәбиләләре 2. варварҙарса, вәхшиҙәрсә; варвар
ское отношение к культурным ценностям мәҙә 
ни байлыҡтарға вәхшиҙәрсә мөнәсәбәт 3. тупаҫ, 
ҡырағай, кешелекһеҙ, рәхимһеҙ, ҡанһыҙ; вар
варский способ тупаҫ ысул

ВАРВАРСТВО с 1. вәхшилек, варварлыҡ; 
дойтй до предела варварства вәхшилектең сиге 
нә етеү 2. (жестокость, грубость) ҡанһыҙлыҡ, 
кешелекһеҙлек; проявйть варварство ҡанһыҙ
лыҡ күрһәтеү

ВАРЕВО с; прост, өйрә, шыйыҡ аш; кипёли 
котлы с варевом ҡаҙандарҙа өйрә ҡайнаны 

ВАРЕЖКИ мн. (ед. варежка ж) бейәләй; тол
стые варежки ҡалын бейәләй; надеть варежки бе
йәләй кейеү

ВАРЕНЁЦ м ҡатыҡ 
ВАРЁНИЕ с см. варйть
...ВАРЁНИЕ с (урыҫ телендәге ҡушма һцҙ- 

ҙәрҙең икенсе өлөшө беренсе һцҙ белдергән нә
мәне әҙерләцҙе ( “ҡойоу", “ҡайнатыу", “беше- 
рец”) аңлата)', сталеварение ҡорос ҡойоу; пи
воварение һыра ҡайнатыу

ВАРЁНИКИ мн. (ед. вареник м) эремсек 
билмәне, сүсбәрә, кәкре, ҡаҙан ҡолағы (бөккәне) 

ВАРЕНЫЙ, -ая, -ое 1. бешкән; варёное мясо 
бешкән ит 2. спец. бешерелгән, ҡайнатылған; ва
рёный клей ҡайнатылған елем 3. перен. (вялый) 
хәлһеҙ, бәлтерәгән

ВАРЁНЬЕ с ҡайнатма, варенье; вишнёвое ва
ренье сейә ҡайнатмаһы

ВАРИАНТ м 1. вариант, төр; варианты 
проекта проекттың варианттары 2. лит., муз. 
вариант (әҙәби һәм музыка әҫәрҙәренең төп 
тексынан айырмалы башҡа бер төрө); ва
рианты романа романдың варианттары

ВАРИАЦИОННЫЙ, -ая, -ое вариацион, ва
риациялы; вариационная форма в музыке музы
кала вариацион форма ♦ вариационное исчис
ление мат. вариациялы юл менән иҫәпләп 
сығарыу

ВАРИАЦИЯ ж вариация, төр (1. бер нәмәнең 
нигеҙен һаҡлап, өлөштәрен цҙгәртец 2. муз. 
айырым элементтарын яңыртып эшкәртецҙән 
торған музыкаль теманың айырым төрҙәре) 

ВАРИТЬ несоә. что 1. бешереү, ҡайнатыу; 
варйть мясо ит бешереү; варйть обёд төшкө аш 
бешереү 2. тех. иретеү, йәбештереү, иретеп 
йәбештереү; варйть сталь ҡорос иретеү; варйть 
трубы торбаларҙы иретеп йәбештереү ♦ голова 
варит у кого; прост, башы эшләй, тиҙ төшөнә; 
желудок варит ашҡаҙан ашты эшкәртә

ВАРЙТЬСЯ несоә. 1. бешеү; рыба варится в 
котлё балыҡ ҡаҙанда бешә 2. страд, от варйть 
♦ варйться в собственном соку үҙ ҡаҙанында 
ҡайнау

ВАРКА ж см. варйть; варка стали ҡорос 
иретеү

ВАРОЧНЫЙ, -ая, -ое бешереү ...ы, ҡайнатыу 
...ы; варочные котлы бешереү ҡаҙандары

ВАРЬЕТЁ с нескл. варьете (еңел жанрҙағы 
эстрада театры)

ВАРЬИРОВАТЬ несов. что үҙгәртеү, 
төрлөләндереү, яңы вариантын эшләү; варьйро- 
вать рассказ хикәйәне үҙгәртеү

ВАРЬЙРОВАТЬСЯ несоә. 1. (разнообра
зиться) үҙгәреү, төрлөләнеү 2. страд, от ва 
рьйровать

ВАРЙГИ мн. (ед. варяг м) варягтар (IX  — 
X  бб. талау һәм һатыу итец маҡсаты менән 
Көнсығыш Еәропаға походтар яһаған норман
дарҙың боронғо атамаһы)

ВАРЙЖ СКИЙ, -ая, -ое варяг ...ы; ва
ряжские племена варяг ҡәбиләләре



ВБЕЖАТЬ
ВАСИЛЁК м күк сәскә
ВАСИЛИСК м 1. зоол. василиск (тропик 

Америкала таралган оҙон ҡойроҡло кеҫәртке) 
2. миф. юха йылан, аждаһа

ВАСИЛЬКбВЫЙ, -ая, -ое зәңгәр-күк (төҫ); 
васильковые глаза зәңгәр-күк күҙҙәр

ВАССАЛ м вассал (1. тар. урта быуатта Көн
байыш Европала эре феодалга бойондороҡло ваҡ 
феодал 2. кцсм. бойондороҡло дәцләт йәки кеше) 

ВАССАЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. вассал ...ы, вас- 
саллыҡ ...ы; вассальные отношения вассаллыҡ 
мөнәсәбәттәре 2. перен. бойондороҡло, вассал 
...ы; вассальные страны бойондороҡло илдәр 

ВАТА ж мамыҡ; медицйнская вата медицина 
мамығы; пальто на вате эслеге мамыҡ пальто 

ВАТАГА ж 1. разг. өйөр, көтөү, төркөм; ва
тага ребят бер төркөм балалар 2. спец, (про
мысловая, преим. рыболовецкая, артель) вата
га, балыҡсылар артеле; рыболовецкая ватага ба
лыҡсылар артеле

ВАТЕРЛИНИЯ ж\ мор. ватерлиния (судно 
бортының һыу менән кцмелә торган һыҙыгы) 

ВАТЕРМАШИНА ж\ тех. ватермашина 
(йөн, етен, мамыҡ иләц машинаһы)

ВАТЕРНЫЙ, -ая, -ое ватер ...ы; ватерный 
цех ватер цехы

ВАТЕРПАС м; тех. ватерпас, тигеҙләүес (го
ризонталь тигеҙлекте билдәләй торган при
бор)

ВАТЕРПОЛИСТ м и ВАТЕРПОЛЙСТКА ж
ватерполсы

ВАТЕРПбЛО с нескл.', спорт, ватерполо 
(һыуҙа уйналган туп уйыны)

ВАТИН м ватин; пальто на ватйне ватин эсле 
пальто

ВАТМАН м ватман (һцрәт төшөрөцгә, һыҙ- 
мага яраҡлы иң югары сортлы ҡагыҙ)

ВАТМАНСКИЙ: ватманская бумага ватман 
ҡағыҙ

ВАТНИК м; разг. һырма, һырылған мамыҡ 
куртка

ВАТНЫЙ, ая, ое 1. мамыҡ ...ы; ватное про
изводство мамыҡ етештереү 2. (сделанный на 
вате) мамыҡ, мамыҡтан яһалған; ватное одеяло 
мамыҡ юрған

в а т р Уптк а  ж эремсек бәрәмәсе, шәңкә 
ВАТТ м; физ. ватт (электр тогының ҡецә- 

тен цлсәц берәмеге)', лампочка в сто ватт йөҙ 
ватлы лампочка

ВАТТМЁТР м\ физ. ваттметр (электр тогын 
ваттарҙа цлсәц приборы)

ВАТТ СЕКУНДА ж\ физ. ватт-секунд 
ВАТТ ЧАС м; физ. ватт-сәғәт 
ВАФЕЛЬНИЦА ж вафельница (вафля бе

шерә торган һауыт)
ВАФЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. вафля ...ы, вафля 

етештереү ...ы; вафельное тесто вафля ҡамыры; 
вафельный цех вафля етештереү цехы 2. (о тка

ни) шаҡмаҡ бүртмәсле, күҙлекәй (бцртмәслә- 
неп, әафляга оҡшап торган шаҡмаҡлы)', 
вафельное полотенце күҙлекәй таҫтамал

ВАФЛЯ ж вафля (өҫтө шаҡмаҡ бцртмәсле 
йоҡа ҡоро печенье)', вафли с кремом кремлы 
вафлялар

ВАХМИСТР м вахмистр (иҫке урыҫ армия
һында атлы гәскәрҙә һалдатҡа бирелгән дәрәжә) 

ВАХТА ж 1. вахта, һаҡ хеҙмәте; стоять на 
вахте вахтала тороу 2. перен. вахта; вахта мйра 
тыныслыҡ вахтаһы; трудовая вахта хеҙмәт 
вахтаһы

ВАХТЕННЫЙ, -ая, -ое 1. вахта ...ы, карапта 
һаҡта тороу ...ы; вахтенная служба карапта 
һаҡта тороу хеҙмәте 2. вахтала тороусы, һаҡта 
тороусы; вахтенный матрос вахтала тороусы 
матрос ♦ вахтенный журнал вахта журналы 

ВАХТЁР и у cm. ВАХТЕР м вахтер, дежур 
ҡарауылсы (берәй учреждениела)

ВАХТЁРСКИЙ и уст. ВАХТЕРСКИЙ, ая, 
-ое вахтер ...ы, вахтёрлыҡ ...ы; вахтёрское 
место вахтер урыны

ВАШ м (ваша ж, ваше с) мест. 1. һеҙҙең, 
һеҙҙең ...ығыҙ; ваш дом һеҙҙең өй; ваша книга 
һеҙҙең китабығыҙ; ваше письмо һеҙҙең хат; ваши 
слова һеҙҙең һүҙҙәрегеҙ 2. в знач. сущ. ваше с; 
разг. һеҙҙеке; вашего мне не нужно һеҙҙеке миңә 
кәрәкмәй 3. в знач. сущ. ваши мн.; разг. (род
ные, близкие) һеҙҙекеләр, һеҙҙең туғандарығыҙ; 
ваши были у нас һеҙҙекеләр беҙҙә булды ♦ ваш 
(в конце письма) һеҙҙең; ваш брат һеҙҙең ише 
кешеләр; ваше благородие; ваше превосхо
дительство; ваше сиятельство ғали йәнәптәре; 
ваше дело һеҙгә генә ҡағылған һорау, һеҙ хәл 
итә торған эш; не ваше дёло һеҙҙең эш түгел; 
ваша берёт (взяла) һеҙ еңдегеҙ, һеҙҙеке өҫкә 
сыҡты; воля ваша үҙ ихтыярығыҙҙа; үҙегеҙ 
беләһегеҙ; и нашим и вашим ике яҡлы бысаҡ; 
һеҙгә лә, беҙгә лә (ике йөҙлө кеше тураһында)', 
по вашему һеҙҙеңсә

ВАША ж мест. см. ваш
ВАШГЕРД м; тех. вашгерд (алтынлы ҡомдо 

йыуҙыра торган ябай гына ҡулайлама)
ВАШЕ с мест. см. ваш 
ВАШИ мн. мест. см. ваш 
ВАЙНИЕ с 1. һәйкәл ҡойоу (һалыу) 2. (ис

кусство) һәйкәл ҡойоу (һалыу) сәнғәте; школа 
жйвописи и ваяния һынлы сәнғәт һәм һәйкәл 
ҡойоу мәктәбе

ВАЙТЕЛЬ м\ высок, һәйкәлсе, һынсы, 
скульптор

ВАЙТЬ несов. что һәйкәл һалыу (агастан, 
таштан, тимерҙән ҡырып, юнып, соҡоп, әцә- 
ләп, ҡойоп һ.б.)

ВБЕГАТЬ несов. см. вбежать 
ВБЕЖАТЬ сов. 1. йүгереп килеп инеү, йүге

реп инеү; вбежать в комнату бүлмәгә йүгереп 
килеп инеү 2. (взбежать) йүгереп менеү (менеп 
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ВБИВАТЬ
китеү); вбежать по лестнице баҫҡыстан йүгереп 
менеү

ВБИВАТЬ несоэ. см. вбить 
ВБИРАТЬ несоэ. см. вобрать
ВБИТЬ сов. что ҡағыу, һуғып (ҡағып) инде

реү; вбить гвоздь в стену стенаға ҡаҙау ҡағыу 
♦ вбить в голову тылҡыу, башҡа (мейегә) һеңде
реү; вбить себе в голову үҙеңдең фекереңдән 
ҡайтмау, үҙеңдең һүҙеңде бирмәү

ВБЛИЗИ нареч. и предлог 1. нареч. яҡында; 
его ужё нё было вблизй ул яҡында юҡ ине ин
де 2. предлог с род. п. янында, эргәһендә; вбли
зй рекй йылға эргәһендә

ВБОК нареч. бер яҡ ситкә, бер яҡҡа, ҡа
бырғаға; смотреть вбок бер яҡ ситкә ҡарау 

ВБРАСЫВАТЬ несоэ. см. вбросить 
ВБРАСЫВАТЬСЯ несоэ. страд, от вбрасы

вать
ВБРОД нареч. кисеи; перейтй реку вброд

йылғаны кисеп сығыу
ВБРбСИТЬ сов. что эскә төшөрөү (ташлап 

ебәреү, ырғытыу); вбросить мяч в окно тупты 
тәҙрәнән эскә ырғытыу

ВБУХАТЬ сов. что; прост, ҡапыл күп итеп 
һалыу, күп итеп ҡойоу, ауҙарыу; вбухать всю 
муку в ящик бөтә ондо йәшниккә ҡапыл ауҙарыу 

ВВАЛИВАТЬ несов. см. ввалйть 
ВВАЛИВАТЬСЯ несоэ. 1. см. ввалйться

2. страд, от вваливать 
ВВАЛЙВШИЙСЯ, -аяся, -ееся 1. прич. от

ввалйться 2. прил. эскә батҡан, өңрәйгән, соҡо
райған; ввалйвшиеся щёки эскә батҡан яңаҡтар 

ВВАЛИТЬ сов. 1. кого-что (эскә) ауҙарыу 
(өйөү, түгеү, ташлау); ввалйть рыбу в лодку ба
лыҡты кәмәгә ауҙарыу 2. прост, (войти, вбе
жать толпой) күмәкләп килеп тулыу, килеп 
инеү; толпа ввалйла во двор күмәк кешеләр 
ишек алдына килеп тулды

ВВАЛИТЬСЯ сов. 1. во что; разг. (упасть) 
йығылып төшөү, ҡолау; ввалйться в яму соҡорға 
йығылып төшөү 2. (стать впалым) эскә батыу, 
өңөлөү, өңрәйеү, соҡорайыу; у больного вва 
лйлись щёки ауырыуҙың яңаҡтары эскә батҡан; 
глаза ввалйлись күҙҙәре өңрәйгән 3. прост, 
(войти) килеп инеү, килеп тулыу; толпа вва 
лйлась в коридор бер төркөм халыҡ коридорға 
килеп тулды

ВВЕДЁНИЕ с 1. см. ввестй вводйть; вве 
дёние системы всеобщего обучения дөйөм белем 
биреү системаһын индереү; введение войск ғәс
кәр индереү 2. (вступительная часть) инеш, 
инеш һүҙ; введение к главе бүлеккә инеш
3. (вступительная часть, представляющая 
собой раздел науки) инеш; введение в языко
знание тел ғилеменә инеш

ВВЕЗТИ сов. кого-что 1. (внутрь) индереү, 
керетеү; снопы ввезлй в сарай көлтәләрҙе 
һарайға индерҙеләр; ввезтй товары из-за гра

нйцы сит илдән тауар индереү 2. (наверх) мен
дереү, мендереп ҡуйыу, алып менеү, күтәреү; 
ввезтй на гору тауға мендереп ҡуйыу

ВВЕК нареч. 1. разг. (при глаголе с отрица
нием) ғүмергә, ғүмерҙә лә, (һис) бер ваҡытта ла, 
һис (бер) ҡасан да; ввек этого не забуду ғүмергә 
быны онотмам 2. уст. (всегда) һәр ваҡытта, 
мәңге; богйня красоты прекрасна будет ввек ма 
турлыҡ аллаһы һәр ваҡытта ла гүзәл булыр 

ВВЕРГАТЬ несов. см. ввергнуть 
ВВЕРГАТЬСЯ несоэ. 1. см. ввергнуться 

2. страд, от ввергать
в в е р г н у т ь  сов. кого-что 1. уст. (с силой 

поместить куда-л.) ябыу, ҡамау, бикләү; 
ввергнуть в темнйцу ҡараңғы зинданға ябыу 
2. дусар итеү, төшөрөү; ввергнуть в отчаяние 
өмөтһөҙлөккә төшөрөү, өмөтһөҙлөккә дусар итеү 

в в е р г н у т ь с я  сов. ябылыу, ҡамалыу, бик
ләнеү

ВВЁРЕННЫЙ, -ая, -ое прич. и прил. ыша
нып тапшырылған; вверенное вам учреждение
һеҙгә ышанып тапшырылған учреждение

ВВЁРИТЬ сов. кого-что, кому-чему ышанып 
тапшырыу, ышанып әйтеү (һөйләү, уртаҡлашыу, 
ҡарамағына тапшырыу, биреү); вверить свою 
судьбу кому-л. кемгәлер үҙеңдең яҙмышыңды 
ышанып тапшырыу; вверить тайну ышанып, сер 
уртаҡлашыу

в в ё р и т ь с я  сов. кому-чему ышаныу, үҙен 
ышанып тапшырыу; ввёриться доктору докторға 
ышаныу

ВВЕРНУТЬ сов. что 1. бороу, бороп инде
реү; ввернуть электрйческую лампочку в патрон
электр лампочкаһын патронға бороу 2. разг. 
ҡыҫтырып ебәреү, ҡатыштырыу, ҡушыу (һцҙ, 
иҫкәрмә Һ.6.); ввернуть словечко һүҙ ҡыҫтырып 
ебәреү, һүҙгә ҡушылыу

ВВЕРНУТЬСЯ сов. боролоу, боролоп инеү; 
винт хорошо ввернулся винт яҡшы боролдо 

ВВЕРСТАТЬ сов. что; полигр. наборға 
ҡушымта индереү

ВВЁРСТЫВАТЬ несов. см. вверстать
ВВЕРХ нареч. 1. өҫкә, өҫкә табан, юғарыға; 

подняться вверх юғарыға күтәрелеү; смотреть 
вверх өҫкә ҡарау 2. (к истоку реки) үргә, үренә 
табан; плыть вверх по реке йылға үренә табан 
йөҙөү ♦ вверх дном (ногами) аҫты-өҫкә, баш 
түбән; руки вверх! ҡулдарыңды күтәр!

ВВЕРХУ нареч. өҫтә, юғарыла, үрҙә 
ВВЕРЙТЬ несов. см. вверить 
ВВЕРЙТЬСЯ несов. 1. см. ввёриться 

2. страд, от вверять
ВВЕСТИ сов. 1. кого-что индереү, керетеү, 

индереп (керетеп) ебәреү; ввестй войска в город 
ҡалаға ғәскәр индереү 2. кого-что (включить ө 
состав) индереү, теркәү; ввестй в состав ко- 
мйссии комиссия составына индереү 3. что 
(влить, впустить) индереү, ебәреү; ввестй 
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ВГРЫЗАТЬСЯ
глюкозу в вену венаға глюкоза ебәреү 4. кого- 
что (вовлечь) бутау, яңылыштырыу, аҙашты
рыу; ввестй в заблуждение яңылыштырыу, бу
тау 5. что (установитъ) индереү; ввестй новые 
методы яңы ысул(дар) индереү; ввестй новые 
порядки яңы тәртип индереү 6. (ә сочет. с сущ. 
и предлогом “е”) индереп ебәреү, килтереү, эш
ләй башлатыу, сафҡа индереү, файҙаланыуға 
тапшырыу; ввестй в бой һуғышҡа индереү; вве
стй в эксплуатацию файҙаланыуға тапшырыу; 
ввестй в действие хәрәкәткә килтереү, эшләй 
башлатыу; ввестй в оборот әйләнешкә индереп 
ебәреү; ввестй в употребление ҡулланыуға инде
реп ебәреү ♦ ввестй во владение рәсми рәүештә 
милеккә әйләндереү; ввестй в дом таныштырыу; 
ввестй в курс дела (в суть вопроса) эштең айы 
шына (асылына) төшөндөрөү

ВВЕСТИСЬ соә. безл. (войти в употребле
ние) индерелеү, инеп китеү; ввелось в обычай 
йолаға инеп китте

ВВИДУ предлог с род. п. (по причине че- 
го-л.) сәбәпле, арҡаһында, айҡанлы, -ға/-гә 
күрә, -ғанлыҡтан/-гә илектән; ввиду болезни 
ауырыу булыу сәбәпле; ввиду недостатка време
ни ваҡыт етмәгәнлектән

ВВИНТИТЬ соә. что бороп индереү; ввин 
тйть шуруп шөрөп бороп индереү

ВВИНТИТЬСЯ соә. что бороп индерелеү, 
боролоу

ВВЙНЧИВАТЬ несов. см. ввинтить 
ВВЙНЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. ввинтйться 

2. страд, от ввйнчивать
ВВИТЬ соә. что ҡушып үреү (ишеү); ввить 

ленту в венок венокка таҫма ҡушып үреү
ВВОД м 1. см. ввестй — вводйть; ввод 

войск ғәскәр индереү; ввод в действие новых 
предприятий яңы предприятиеларҙы сафҡа ин
дереү 2. тех. (место) индереү урыны 

ВВОДИТЬ несов. см. ввестй 
ВВОДИТЬСЯ несов. 1. см. ввестйсь 2. страд, 

от вводйть
ВВбДНЫ Й и ВВО ДН бЙ , ая, -ое 1. инде

реү ...ы, керетеү ...ы; вводное отверстие кере
теү тишеге 2. (вступительный) инеш; вводная 
лекция инеш лекция 3. (вставной) өҫтәмә; 
вводный образ өҫтәмә образ ♦ вводное слово 
грам. инеш һүҙ; вводное предложение грам. 
инеш һөйләм

ВВОЗ м 1. см. ввезтй; ввоз товаров тауар ин 
дереү 2. импорт, индерелгән тауар; ввоз хлеба 
икмәк импорты

ВВОЗИТЬ несов. см. ввезтй 
ВВОЗИТЬСЯ несов. страд, от ввозйть 
ВВбЗН Ы Й  и ВВО ЗН бЙ , ая, ое 1. ситтән 

индерелгән; ввозный товар ситтән индерелгән тау
ар 2. (взимаемый за ввоз) ситтән индереү ...ы; 
ввозная пошлина ситтән индереү пошлинаһы 

ВВОЛАКИВАТЬ несов. см. вволочь

ВВОЛАКИВАТЬСЯ несов. страд, от вво
лакивать

вволбчь сов. кого-что', прост, һөйрәү, 
һөйрәп индереү, тартыу, тартып индереү; вво
лочь брёвна в сарай бүрәнәләрҙе һарайға һөйрәп 
индереү

ввблю нареч.; разг. туйғанса, теләгәнсә, 
теләгән тиклем (саҡлы); ввблю наесться туйған
сы ашау; ввблю играть теләгәнсә уйнау; отдох
нуть ввблю теләгәнсә ял итеү

ВВбСЬМЕРО нареч. һигеҙ тапҡыр (мәртә
бә); ввосьмеро больше һигеҙ тапҡыр артығыраҡ 
(күп)

ВВОСЬМЕРбМ нареч. һигеҙ кеше бергә; мы 
ввосьмером беҙ һигеҙебеҙ бергә

В ВОСЬМЫХ вводи. сл. һигеҙенсенән 
ВВЫСЬ нареч. юғарыға, үргә, өҫкә; самолёт 

быстро поднялся ввысь самолёт бик тиҙ юғары
ға күтәрелде

ВВЯЗАТЬ соә. 1. что (вплести вязанием) 
ҡушып бәйләү (ҡуша бәйләү), бәйләп ҡушыу; 
ввязать пятку в чулок үксәне ойоҡҡа бәйләп 
ҡушыу 2. кого; перен., разг. (вовлечь, әпутать) 
бутау, ҡатнаштырыу, ылыҡтырыу, ҡыҫтырыу; 
ввязать в неприятную историю кого-л. кемделер 
насар эшкә ылыҡтырыу

ВВЯЗАТЬСЯ сов.; разг. ҡыҫылыу, ҡатна
шыу, ҡатнашып китеү, ҡыҫылып китеү, тығы
лыу; ввязаться в чужой разговор сит кеше һү
ҙенә ҡыҫылыу; полк ввязался в бой полк һу
ғышҡа ҡатнашып китте

ВВЙЗКА ж; разг. см. ввязать 
ВВЙЗЫВАНИЕ с см. ввязывать 
ВВЙЗЫВАТЬ несов. см. ввязать 
ВВЙЗЫВАТЬСЯ несов. 1. см. ввязаться 

2. страд, от ввязывать
ВГИБ м бөгөү, бөгөм, бөгөлөш, бөгөлмә 
ВГИБАТЬ несов. см. вогнуть 
ВГИБАТЬСЯ несов. 1. см. вогнуться 

2. страд, от вгибать
ВГЛУБЬ нареч. и предлог 1. нареч. эскә, 

эскә табан, тәрәнгә; продвигаться вглубь эскә та
бан үтеү 2. предлог с род. п. эсенә, төпкөлөнә; 
вглубь страны илдең төпкөлөнә

ВГЛЯДЁТЬСЯ сов. ө кого-что текләп (текә
леп, ентекләп) ҡарау; вглядеться в темноту ҡа
раңғыға текләп ҡарау

ВГЛЙДЫВАТЬСЯ несов. см. вглядеться 
ВГНЕЗДИТЬСЯ соә. (вселиться, укоре

ниться) урынлашыу, төпләнеү, тамыр йәйеү 
вгонйть несов. см. вогнать 
вгонйться несов. страд, от вгонять 
ВГОРЯЧАХ нареч.', разг. ҡыҙыулыҡ менән, 

ҡыҙып китеп, ҡыҙып, ярһып; вгорячах выска
заться ҡыҙыулыҡ менән әйтеп ташлау

ВГРЫЗАТЬСЯ несов. в кого-что', разг. (вце
пляться зубами) тештәрҙе батырыу, тештәр ме
нән эләктереү



ВДАВАТЬСЯ
ВДАВАТЬСЯ несов. см. вдаться
ВДАВИТЬ сов. что 1. во что б а т ы р ы у ,  б а т ы 

р ы п  и н д е р е ү ;  вдавйть пробку в бутылку б ө к ө н ө  

ш е ш ә г ә  б а т ы р ы у  2. (вмятъ) й ә н с е ү ,  й ә н с е к л ә ү ,  

й ә н с е п  б ө т ө р ө ү ,  й ә м ш ә й т е ү

ВДАВИТЬСЯ сов. 1. (вогнуться, вмяться) 
и ҙ е л е ү ,  й ә н с е л е ү ;  зерно под колесом вдавйлось 
а ш л ы ҡ  т ә г ә р м ә с  а ҫ т ы н д а  и ҙ е л д е  2. (углубиться) 
с о ҡ о р а й т ы п  ( с о ҡ о р л а т ы п )  и н е п  к и т е ү ,  с о ҡ о р л а у  

ВДАВЛИВАТЬ несов. см. вдавйть 
ВДАВЛИВАТЬСЯ несов. страд, от вдавли

вать
ВДАЛЕКЕ и  в д а л й  нареч. а л ы ҫ т а ,  й ы 

р а ҡ т а ;  вдалеке от города ҡ а л а н а н  а л ы ҫ т а

ВДАЛЬ нареч. а л ы ҫ ҡ а ,  й ы р а ҡ ҡ а ;  глядеть 
вдаль а л ы ҫ ҡ а  ҡ а р а у

ВДАТЬСЯ сов. 1. (вклиниться) и н е п  к и т е ү  

( т о р о у ) ,  э с к ә  ( т ө п к ә )  и н е ү ;  скала вдалась в море 
ҡ а я  д и ң г е ҙ г ә  и н е п  т о р а  2. б а т ы у ,  б а т ы п  и н е ү ,  т и 

ш е п  и н е ү ,  й ә н с е п  и н е ү ,  с о ҡ о р а й т ы п  и н е п  к и т е ү

3. перен. (предаться чему-л.) б и р е л е ү  ( б и р е л е п  

к и т е ү ) ,  м а у ы ғ ы у ;  вдаться в мечтательность х ы 

я л ғ а  б и р е л е п  к и т е ү  ♦  вдаться в крайности б е р  

с и к т ә н  и к е н с е һ е н ә  һ у ғ ы л ы у ;  вдаться в обман а л 

д а н ы у ;  вдаться в подробности э н ә һ е н ә н  е б е н ә  

т и к л е м  т и к ш е р е ү  ( т ө п с ө н ө ү )

ВДВИГАТЬ несов. см. вдвинуть 
ВДВИГАТЬСЯ несов. 1. см. вдвйнуться 

2. страд, от вдвигать
ВДВИ Ж Н бЙ , - а я ,  - о е  а с ы л м а л ы ;  ВДВИЖНОЙ  

ящик а с ы л м а л ы  т а р т м а

ВДВЙНУТЬ сов. что ш ы у ҙ ы р ы п  ( э т е п )  и н 

д е р е ү

ВДВЙНУТЬСЯ сов. и н е ү ,  и н е п  к и т е ү  (хәрә
кәт иттерещән)

ВДВ бЕ  нареч. 1. и к е  т а п ҡ ы р ,  и к е л ә т ә ;  вдвое 
сильней и к е л ә т ә  к ө с л ө р ә к ;  вдвое меньше и к е  

т а п ҡ ы р  к ә м е р ә к  2. и к е г ә ,  у р т а л а й ,  ( ҡ а п )  у р т а ғ а ;  

сложйть вдвое и к е г ә  б ө к л ә ү

ВДВОЕМ нареч. и к ә ү л ә п ,  и к ә ү ,  и к ә ү л ә ш е п ,  

и к ә ү  б е р г ә ;  жить вдвоём и к ә ү л ә п  й ә ш ә ү

в д в о й н е  нареч. и к е л ә т ә ,  и к е  т а п ҡ ы р ;  за
платить вдвойне и к е л ә т ә  т ү л ә ү

ВДЕВАЛЬНЫЙ, - а я ,  - о е  к ү ҙ ә ү л е ;  вдевальная 
игла к ү ҙ ә ү л е  э н ә

ВДЕВАНИЕ с см. вдевать; вдевание нитки в 
иглу э н ә г ә  е п  ү т к ә р е ү

ВДЕВАТЬ несов. см. вдеть 
ВДЕВАТЬСЯ несов. 1. см. вдеться 2. страд, 

от вдевать
ВДЕВЯТЕРО нареч. т у ғ ы ҙ  т а п ҡ ы р  ( м ә р т ә б ә ) ,  

т у ғ ы ҙ  ҡ а т ,  т у ғ ы ҙ л а т а ;  вдевятеро больше т у ғ ы ҙ  

т а п ҡ ы р  а р т ы ҡ

ВДЕВЯТЕРбМ  нареч. т у ғ ы ҙ ы б ы ҙ  б е р г ә ,  т у 

ғ ы ҙ л а п ;  мы вдевятером б е ҙ  т у ғ ы ҙ ы б ы ҙ  б е р г ә  

В ДЕВЙТЫХ вводн. сл. т у ғ ы ҙ ы н с ы н а н  

ВДЁЛАТЬ сов. что, во что (вставитъ 
внутрь, закрепив) ҡ у й ы у ,  и н д е р е п  н ы ғ ы т ы у ,

и н д е р е п  б е р к е т е ү ;  вделать камень в кольцо 
й ө ҙ ө к к ә  ҡ а ш  ҡ у й ы у

ВДЕЛЫВАТЬ несов. см. вделать 
ВДЕЛЫВАТЬСЯ несов. страд, от вделывать 
ВДЕРГИВАТЬ несов. см. вдёрнуть 
ВДЕРГИВАТЬСЯ ж сов. страд, от вдёргивать 
ВДЕРНУТЬ сов. что, во что ( э с к ә )  т а р т ы п  

ү т к ә р е ү ;  вдёрнуть шнуркй в ботйнки б о т и н к а ғ а  

б а у  т а р т ы п  ү т к ә р е ү

ВДЕРНУТЬСЯ сов. ( э с к ә )  т а р т ы п  ү т к ә р е л е ү  

ВДЁСЯТЕРО нареч. у н  т а п ҡ ы р  ( м ә р т ә б ә ) ,  у н  

ҡ а т ,  у н л а т а ;  вдесятеро больше у н  т а п ҡ ы р  а р т ы ҡ  

ВДЕСЯТЕРбМ нареч. у н а у л а п ,  у н а у ы б ы ҙ ,  

у н ы б ы ҙ  б е р г ә

В ДЕСЙТЫХ вводн. сл. у й ы н с ы н а н  

ВДЕТЬ сов. что, во что ү т к ә р е ү ,  к е й ҙ е р е ү ,  

һ а п л а у ,  к ү ҙ л ә ү ;  вдеть нйтку в иглу э н ә н е ң  к ү 

ҙ ә ү е н ә  е п  ү т к ә р е ү ,  э н ә  һ а п л а у  ( һ а б а ҡ л а у )

ВДЁТЬСЯ сов. ү т к ә р е л е ү ,  к е й ҙ е р е л е ү ,  һ а п л а 

н ы у ,  к ү ҙ л ә н е ү

ВДОБАВОК нареч/, разг. ө ҫ т ә ү е н ә ,  ш у н ы ң  

ө ҫ т ө н ә ,  е т м ә һ ә

ВДОВЁТЬ несов/, разг. т о л  ҡ а л ы у  

ВДОВЁЦ м т о л  и р ;  вдова ж т о л  ҡ а т ы н  ♦  со
ломенная вдова шутл. и р е н ә н  в а ҡ ы т л ы с а  а й ы 

р ы л ы п  т о р ғ а н  ҡ а т ы н

В Д бВ И И , - ь я ,  - ь е  т о л  ҡ а т ы н  . . . ы ;  вдовья 
жизнь т о л  ҡ а т ы н  т о р м о ш овдбволь нареч.', разг. 1. (до полного удов
летворения) т у й ғ а н с ы ,  т е л ә г ә н с е ,  е т е р л е к ,  т а н 

һ ы ҡ  ҡ а н ғ а н с ы ;  мы вдбволь наелись ягод б е ҙ  

т у й ғ а н с ы  е л ә к  а ш а н ы ҡ  2. в знач. сказ, м у л ,  

е т е р л е к ,  е т е ш ,  к ү п ;  у нас всего вдбволь б е ҙ ҙ ә  

б ө т ә һ е  л ә  е т е р л е квдовствб С ТОЛЛОҠ , ТОЛ й ә ш ә ү  ВДбВСТВОВАТЬ несов. т о л  ҡ а л ы у ,  т о л  й ә ш ә ү  ВДбВУШКА ж; разг., ласк, от вдова т о л  

ҡ а т ы н ҡ а йвдбвый, - а я  т о л ,  т о л  й ә ш ә ү с е ,  т о л  ҡ а л ғ а н  ВДОГбНКУ нареч.', разг. а р т ы н а н ,  а р т ы н а н  

б а ҫ т ы р ы п  ( ҡ ы у ы п ) ;  крйкнуть вдогонку а р т ы н а н  

ҡ ы с ҡ ы р ы у ;  побежать вдогонку а р т ы н а н  б а ҫ 

т ы р ы у

ВДОЛБИТЬ сов. что 1. (вбитъ) ҡ а ғ ы п  и н д е 

р е ү  2. кому, перен., прост, т ө ш ө н д ө р ө ү ,  а ң л а 

т ы у ,  т у ҡ ы у ,  т ы л ҡ ы у

ВДОЛЬ нареч. и  предлог 1. нареч. б у й ғ а ,  

б у й ы н а ;  раскалывать бревно вдоль б ү р ә н ә н е  

б у й ғ а  я р ы у  2. предлог с род. п. б у й л а п ,  б у й ы н 

с а ;  вдоль рекй й ы л ғ а  б у й л а п ;  вдоль дороги ю л  

б у й ы н а н  ♦  вдоль и поперёк: 1) (во всех напра
влениях) и ң л ә п - б у й л а п ,  а р ҡ ы р ы һ ы н а н  б у й ы н а ;

2 )  (до мельчайших подробностей) э н ә һ е н ә н  

е б е н ә  т и к л е м ,  ү т ә н ә н - ү т ә г ә

ВДОХ м т ы н  ( һ у л ы ш )  а л ы у ;  сделать глу
бокий вдох т ә р ә н  и т е п  т ы н  а л ы у

ВДОХНОВЕНИЕ с  и л һ а м ,  и ж а д и  к ү т ә р е н к е 

л е к ,  д ә р т ,  р у х ;  работать с вдохновением и л һ а м
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ВЕДЕНИЕ
менән эшләү; трудовое вдохновение хеҙмәт 
дәрте

ВДОХНОВЕННЫЙ, ая, -ое высок. 1. (ис
полненный вдохновения) күтәренке рухлы, 
илһамлы, дәртле; вдохновенное слово күтәренке 
рухлы һүҙ; вдохновенный труд дәртле хеҙмәт
2. (выражающий вдохновение) илһамлы, илһам 
сағылған; вдохновенный взгляд илһамлы 
ҡараш; вдохновенное лицо илһам сағылған йөҙ 

ВДОХНОВИТЕЛЬ М  и ВДОХНОВИТЕЛЬ 
НИЦА ж : илһам биреүсе, дәртләндереүсе, рух
ландырыусы

ВДОХНОВИТЬ сов. кого-что 1. (вызвать 
вдохновение) рухландырыу, әҫәрләндереү, ил
һамландырыу; вдохновить слушателей тыңлау
сыларҙы рухландырыу 2. на что (побудить) 
дәртләндереү, рухландырыу; вдохновйть на под
виг батырлыҡҡа дәртләндереү

ВДОХНОВИТЬСЯ сов. рухланыу, илһамла
ныу, дәртләнеү, әҫәрләнеү

ВДОХНОВЛЯТЬ несов. см. вдохновйть 
вдохнуть сов. 1. что һулау, тын (һулыш) 

алыу; вдохнуть свежий воздух саф һауа һулау 
2. что, в кого-что; перен. йәнләндереү, рухлан
дырыу, уятыу, ҡуҙғатыу; вдохнуть бодрость в 
кого-л. берәй кешене йәнләндереп ебәреү; вдох
нуть чувство гордости ғорурлыҡ хисе уятыу 

ВДРЁБЕЗГИ нареч. 1. (на мелкие части) 
селпәрәмә; вдребезги разбйть селпәрәмә килте
реү 2. разг. (совершенно, полностью) тотош, ту
лыһынса, бөтөнләй; вдребезги проиграться ту
лыһынса отолоу

ВДРУГ нареч. 1. ҡапыл, кинәт, көтмәгәндә, 
иҫкәрмәҫтән; вдруг раздался выстрел көтмәгән
дә атыу тауышы яңғыраны 2. уст. (сразу, не
медленно) шунда уҡ; не вдруг пришло решение 
шунда уҡ хәл ителмәне 3. разг. (разом, одновре
менно) бер юлы, бер үк ваҡытта 4. в знач. час
тицы, разг. (а если, а что если) әгәр -һа/-һә; 
вдруг ошйблись? әгәр яңылыш булып ҡуйһа? 

ВДРЫЗГ нареч/, прост, см. вдребезги 
ВДУВАНИЕ с см. вдувать 
ВДУВАТЬ несов. см. вдуть 
ВДУВАТЬСЯ несов. страд, от вдувать 
ВДУМАТЬСЯ сов. ентекләп (төптән) уйлау, 

төбөнә (айышына) төшөнөү; вдуматься в смысл 
статьи мәҡәләнең айышына төшөнөү; вдуматься 
в сказанное әйткәндәр тураһында уйланыу 

ВДУМЧИВО нареч. төптән уйлап, тәрән, 
төшөнөп, төплө; вдумчиво изучать классичес
кую литературу классик әҙәбиәтте төплө 
өйрәнеү

ВДУМЧИВОСТЬ ж төптән (тәрән) уйлау 
ВДУМЧИВЫЙ, ая, ое 1. ныҡ (ентекләп) 

уйланған, төптән (тәрән) уйлаусан, (төптән) уй
лап эш итеүсән; вдумчивый ответ ентекләп уй
ланған яуап; вдумчивый работник төптән уйлап 
эш итеүсән хеҙмәткәр 2. (выражающий вдумчи

вость) уйсан; вдумчивое лицо уйсан йөҙ; 
вдумчивый взгляд уйсан ҡараш

ВДУМЫВАТЬСЯ несов. см. вдуматься 
ВДУНУТЬ сов. см. вдуть 
ВДУТЬ сов. что өрөү, өрөп тултырыу; вдуть 

воздух в резиновый мяч резина тупҡа һауа өрөп 
тултырыу

ВДЫХАНИЕ с см. вдыхать 
ВДЫХАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое һулыш (тын) 

алыу ...ы; вдыхательный клапан противогаза
противогаздың тын алыу клапаны 

ВДЫХАТЬ несов. см. вдохнуть 1 
ВДЫХАТЬСЯ несов. страд, от вдыхать
ВЕГЕТАРИАНЕЦ м вегетариансы, вегетари

ан (итле аҙыҡ ашамаған кеше)
ВЕГЕТАРИАНСКИЙ, -ая, -ое итһеҙ аш; ве

гетарианская столовая итһеҙ аштар ашханаһы; 
вегетарианский обед итһеҙ төшкө аш

ВЕГЕТАРИАНСТВО с вегетарианлыҡ (һөт
тән, йәшелсәнән әҙерләнгән аш менән генә туҡ
ланыу системаһы)

ВЕГЕТАТИВНЫЙ, -ая, -ое биол. вегетатив; 
вегетатйвные органы вегетатив органдар (цҫем- 
лектәрҙә цҫец һәм туҡланыу органдары) ♦ ве 
гетатйвное размножение вегетатив үрсеү; веге 
татйвная нервная система физиол. вегетатив 
нерв системаһы

ВЕГЕТАЦИбННЫЙ, -ая, -ое бот. вегета
ция; вегетационный перйод вегетация осоро 

ВЕГЕТАЦИЯ ; к; бот. вегетация (цҫемлек- 
тәрҙең цҫец, црсец процесы)

...В ЁД  м (урыҫ телендәге ҡушма исемдәрҙең 
икенсе өлөшө, “белгес” мәғәнәһендә)-, востоко
вед шәрҡиәтсе, шәреҡ белгесе; литературовед 
әҙәбиәтсе, әҙәбиәт белгесе; языковед телсе, тел 
белгесе

ВЁДАТЬ несов. 1. что\ уст. (знать, иметь 
сведения) белеү, танып белеү, хәбәрҙар булыу; 
ведать историю семьй ғаилә тарихын белеү 2. (с 
отрицанием “не”) белмәү; не ведает, что творйт 
нимә эшләгәнен белмәй 3. что (испытывать, 
чувствовать) тойоу, һиҙеү, белеү; она не веда
ла колебаний ул икеләнеү тойманы 4. чем (заве
довать, управлять) алып барыу, идара итеү, 
етәкселек итеү, башҡарыу; ведать хозяйством 
хужалыҡ менән идара итеү

ВЁДЕНИЕ с идара (етәкселек) итеү, ҡара
мағында булыу, ҡарамағында тороу, ҡарамағына 
алыу; находиться в ведении руно руно ҡара 
мағында булыу; принимать в своё ведение үҙ 
ҡарамағыңа алыу

...ВЁДЕН И Е с (урыҫ телендәге ҡушма 
һцҙҙәрҙең фән һәм уның тармаҡтарының исе
мен белдергән икенсе өлөшө)-, востоковедение 
шәрҡиәт; языковедение тел ғилеме; общество
ведение йәмғиәт ғилеме

ВЕДЁНИЕ с см. вести 1, 3, 7; ведение хо
зяйства хужалыҡ менән идара итеү; ведение со-



ВЕДЁРКО
брания йыйылышты алып барыу; ведение про
токола протокол алып барыу (яҙыу)

ВЕДЕРКО с; разг., уменъш. от ведро 1 
бәләкәй биҙрә (күнәк)

ВЕДЕРНЫЙ, -ая, -ое 1. биҙрә ...ы; ведёрная 
ручка биҙрә тотҡаһы 2. (вместимостью в одно 
ведро) бер биҙрәлек, бер биҙрә һыйышлы; ве
дёрная бочка бер биҙрә һыйышлы мискә

ВЕДЕРЦЕ с; уменъш. от ведро 1 бәләкәй 
биҙрә (күнәк)

ВЁДОМО вводи. сл.; уст. билдәле, әлбиттә 
в е д о м о с т ь  ж 1. ведомость, исемлек; рас

чётная ведомость иҫәп-хисап исемлеге 2. мн. 
ведомости ведомостар; “Ведомости Верховного 
Совета СССР” “СССР Юғары Советы ведомо
стары”

ВЕДОМСТВЕННЫЙ, -ая, -ое 1. ведомство 
...ы, ведомствоға ҡараған; ведомственные ар 
хйвы ведомство архивтары 2. ведомствосылыҡ 
...ы, ведомство мәнфәғәтен тотоуға нигеҙләнгән; 
ведомственный подход к вопросу мәсьәләгә ве 
домствосылыҡ ҡарашы

в е д о м с т в о  с ведомство, идара (дәцләт 
идараһының һәм уны хеҙмәтләндерецсе учреж
дениелар системаһының тармағы); таможен
ное ведомство таможня ведомствоһы; военное 
ведомство хә]эби идара

ВЁДОМЫИ, -ая, -ое 1. кому билдәле; всяко
му ведомо һәр кемгә билдәле 2. в знач. сущ. 
ведомо с в выражениях: 1) с ведома чьего кем
деңдер рөхсәте (ризалығы) менән; 2 ) без ведома 
чьего кемдеңдер рөхсәтенән (ризалығынан) 
башҡа, ризалыҡһыҙ

ВЕДбМ Ы Й, -ая, -ое уст. 1. прич. от вестй
2. прил. (такой, который следует за ведущим) 
эйәреүсе, эйәртелеүсе; ведомый самолёт эйә
реүсе самолёт 3. в знач. сущ. ведомый м эйә
реүсе 4. прил.; тех. (приводимый в движение 
ведущим) йөрөтөлөүсе, хәрәкәткә килтерелеүсе; 
ведомое колесо йөрөтөлөүсе тәгәрмәс

ВЁДРЕННЫЙ, -ая, -ое уст., прост, сыуаҡ, 
салт аяҙ, ҡояшлы; ведренный день салт аяҙ 
(ҡояшлы) көн

В Е Д Рб с 1. биҙрә, күнәк 2. уст. (мера жид
кости около 12 л )  бер биҙрә, бер күнәк ♦ дождь 
льёт как из ведра ямғыр ҡойоп яуа, ямғыр 
биҙрәнән ҡойған кеүек яуа

ВЕДРО с; уст., прост, салт аяҙ, ҡояшлы 
көн, сыуаҡ

ВЕДУЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от вестй 
2. прил. (головной) иң башта барыусы, алып ба
рыусы, башлап барыусы; ведущий самолёт иң 
башта барыусы самолет 3. в знач. сущ. ведущий 
м и ведущая ж алып барыусы, етәксе; оценйть 
своего ведущего үҙеңдең етәксеңде баһалау
4. прил.; перен. (главный, руководящий) төп, 
етәксе; ведущая отрасль промышленности сәнә 
ғәттең төп тармағы; играть ведущую роль төп

роль уйнау 5. прил.; тех. йөрөтөүсе, хәрәкәт
ләндереүсе, хәрәкәткә килтереүсе; ведущее ко
лесо йөрөтөүсе тәгәрмәс

ВЕДЬ союз и частица ла/лә баһа, бит; ведь 
он ещё болен ул ауырыу ҙа баһа; ведь это всем 
известно был бөтәһенә ла билдәле бит; вот ведь 
как интересно бына нисек ҡыҙыҡ икән дә баһа; 
ведь вы были правы һеҙ хаҡлы инегеҙ ҙә баһа 

ВЁДЬМА ж 1. убырлы ҡарсыҡ, сихырсы ҡар
сыҡ 2. перен., бран. (злая женщина) уҫал 
(яуыз) ҡатын

ВЁЕР м 1. веер, елпеүес (ҡош ҡауырһынынан 
ярым тцңәрәк итеп яһалған елпецес); обмахи
ваться веером елпеүес менән елпенеү 2. в знач. 
нареч. веером ярым түңәрәк яһап; расположйть 
веером ярым түңәрәк яһап урынлаштырыу 

ВЁЕРНЫЙ, -ая, -ое елпеүес һымаҡ; веерные 
лйстья елпеүес (һымаҡ) япраҡтар

ВЕЕРООБРАЗНЫ Й, ая, ое елпеүескә 
оҡшаш

ВЁЖДЫ мн. (ед. вёжда ж); уст., трад.-по
эт. 1. күҙ ҡабаҡтары 2. күҙҙәр

в е ж л и в о с т ь  ж әҙәплелек, әҙәп, ихтирам- 
лылыҡ, ихтирам; визит вежливости ихтирам 
йөҙөнән килеү; предупредительная вежливость 
иғтибарлы әҙәплелек

ВЁЖЛИВЫЙ, -ая, -ое әҙәпле, ихтирамлы, 
түбәнселекле; вежливый человек әҙәпле кеше; 
вежливый тон ихтирамлы тон

ВЕЗДЁ нареч. бөтә (бөтөн) ерҙә (урында), 
һәр ерҙә (урында), һәр ҡайҙа; везде и всюду һәр 
ерҙә, бөтә урында

ВЕЗДЕСУЩИЙ, -ая, -ее бөтә ергә лә (бөтәһе
нә лә) етешеүсе, бөтәһенә лә ҡатнашыусы, бөтә
һенә лә тығылыусы, өлгөр; вездесущие репортё
ры бөтәһенә лә (бөтөнөһөнә лә) етешеүсе, өлгөр 
репортерҙар

В ЕЗД Е Х бД  м вездеход (теләһә ниндәй юл
дан йөрөй ала торған автомашина)

ВЕЗЁНИЕ с; разг. яйы килеү, яйы (уңайы) 
килеп тороу, уңышлы килеп сығыу, уңыу

ВЕЗТИ несоә. 1. кого-что тартыу, йөрөтөү 
(тейәп, ултыртып), алып барыу (ҡайтыу), тар
тып алып барыу, илтеү; везтй груз на пароходе 
йөктө пароходта алып барыу; везтй на телёжках 
бәләкәй арбаларҙа алып барыу 2. кому безл.; 
разг. (об удаче) яйы (уңайы) килеп тороу, уңай
лы килеп сығыу, эше уңыу, уңышлы барыу (бу
лыу); ему везёт на охоте уның һунары уңышлы 
була; ему в жйзни всегда везёт уның бәхете бар, 
уға тормошта һәр ваҡыт уңайы килеп тора 
♦ везтй на себе йөктөң ауырын үҙең тартыу; ве
зёт как утопленнику бәхетһеҙгә ел ҡаршы 

ВЕЗТИСЬ несоә. страд, от везтй 1 
ВЕЗУЧИЙ, -ая, -ее эше (юлы) уңыусан, да

ланлы; везучий человек даланлы кеше
ВЕК м 1. быуат, йөҙ йыл; двадцатый век 

егерменсе быуат; в прошлом веке үткән быуатта



ВЕЛИЧАВОСТЬ
2. (эпоха) дәүер, быуат; каменный век таш бы
уат; средние века урта быуаттар 3. (жизнь) 
ғүмер; на моём веку минең ғүмеремдә; прожйть 
свой век үҙ ғүмереңде йәшәү 4. разг. (вечность) 
оҙаҡ (күп) ваҡыт; века прошли бик күп ваҡыт
тар үтте 5. в знач. нареч.', разг. (всегда, вечно) 
һәр ваҡыт, ғүмер буйына, гел; век слушать һәр 
ваҡыт тыңлау; век дома сидеть ғүмер баҡый 
өйҙә ултырыу ♦ веки вечные иҫ китмәле (бик) 
оҙаҡ; на веки вечные мәңгегә, ғүмергә, бөтөн
ләйгә; во веки веков уст. ғүмергә, ғүмер буйы
на, ғүмер-ғүмергә, мәңгегә, һәр ваҡыт, гел; в кби 
вёки ҡасандан бирле, бик һирәк; испокбн (спо- 
кбн) веку (веков) элек-электән, бик күптән, бо
рон-борондан, әүәл-әүәлдән

ВЁКИ мн. (ед. вёко с) күҙ ҡабағы; верхние 
вёки күҙҙең өҫкө ҡабаҡтары

ВЕКОВАТЬ несов.', разг. ғүмер итеү, ғүмер 
һөрөү, йәшәү; бобылём вековать япа-яңғыҙ йә
шәү ♦ век вековать фольк. ғүмер итеү, ғүмер 
һөрөү, йәшәү

ВЕКОВЁЧНЫЙ, -ая, -ое мәңгелек, ғүмерлек, 
борондан (ғүмер-ғүмергә, элек-электән) килгән 

ВЕКО ВбЙ, -ая, -ое 1. бик ҡарт (кцп йәшә
гән)', вековой дуб бик ҡарт (йөҙйәшәр) имән 
2. боронғо, быуаттар буйына (элек-электән) кил
гән; вековые обычаи боронғо ғөрөф-ғәҙәттәр; ве
ковые чаяния народов халыҡтарҙың элек 
электән килгән өмөтө

ВЕКСЕЛЕДАТЕЛЬ м вексель биреп тороусы, 
вексель биреүсе

ВЕКСЕЛЕДЕРЖАТЕЛЬ м вексель тотоусы 
ВЁКСЕЛЬ м вексель (кемгә булһа ла бил

дәле ваҡыт эсендә аҡса тцләргә бирелгән яҙма 
йөкләмә)', уплатить по векселю вексель буйынса 
түләү

ВЕКСЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое вексель ...ы; век
сельный курс вексель курсы; вексельное право
вексель хоҡуғы

ВЁКТОР м\ мат. вектор (билдәле урыны һәм 
йцнәлеше булган тура һыҙыҡ)

в е к т о р н ы й , -ая, -ое мат. вектор ...ы; 
векторная величина вектор дәүмәле ♦ векторное 
исчисление вектор иҫәпләүҙәре

ВЕЛЁНЕВЫЙ: веленевая бумага велен
ҡағыҙ (югары сортлы ҡаты ҡагыҙ)

ВЕЛЁНИЕ с бойороҡ, әмер, фарман, ҡушыу; 
по велению времени ваҡыт ҡушыуы буйынса 
♦ по щучьему велению бер кем дә ҡыҫылмайын
са, үҙенән-үҙе, тылсым көсө менән

ВЕЛЕРЕЧЙВЫИ, -ая, -ое книжн., у cm., 
upon, күп һүҙле, оҫта телле; велеречивый чело
век оҫта телле кеше

ВЕЛЁТЬ сов., несов. кому-чему, что ҡушыу, 
бойороу, әмер биреү; сердце велйт йөрәк ҡуша; 
велёть явйться килергә ҡушыу ♦ велеть долго 
жить үлеү

ВЕЛИКАН м алпамыша, ҙур кәүҙәле кеше

ВЕЛИКИИ, -ая, -ое 1. ҙур, оло, ныҡ; ве
ликая радость ҙур шатлыҡ; великое зло оло 
яуызлыҡ; великое удивление ныҡ аптырау 
2. ҙур, киң, иркен; ботйнки великй ботинкалар 
ҙур 3. бөйөк; велйкая держава бөйөк держава; 
великий учёный бөйөк ғалим; велйкий полко
водец бөйөк полководец 4. (в составе различ
ных названий и терминов) бөйөк; Велйкое 
княжество Владймирское Бөйөк Владимир ке 
нэзлеге ♦ велйкое множество икһеҙ-сикһеҙ күп; 
(не) велика важность (беда) әһәмиәте юҡ, апты- 
рарлыҡ (бошонорлоҡ) түгел, иҫ китәрлек түгел, 
артыҡ зыяны юҡ; от мала до велйка йәше-ҡар- 
ты, олоһо-кесеһе

ВЕЛИКОВОЗРАСТНЫЙ и у cm. ВЕЛИКО 
ВОЗРАСТНЫЯ, -ая, -ое йәше уҙған (үткән), 
оло йәштәге; великовозрастный ученйк (уҡыу 
ҙан) йәше уҙған уҡыусы

ВЕЛИКОДЕРЖАВНЫЙ, -ая, -ое 1 . у cm. 
бөйөк держава ...ы; великодержавная сйла 
бөйөк держава көсө 2. (стремящийся к господ
ству над более слабыми) бөйөк держава ...ы; 
великодержавные народы бөйөк держава ха 
лыҡтары ♦ великодержавный шовинйзм бөйөк 
державасылыҡ шовинизмы

ВЕЛИКОДУШИЕ с киң (хуш) күңеллелек, 
миһырбанлылыҡ, мөрәүәт; он является образ
цом великодушия ул киң күңеллелек өлгөһө бу
лып тора

ВЕЛИКОДУШНИЧАТЬ несов.', разг. киң
(хуш) күңеллелек күрһәтеү, киң күңеллелек күр
һәтеп маташыу

ВЕЛИКОДУШНЫЙ, ая, ое 1. киң (хуш) 
күңелле, миһырбанлы, мөрәүәтле; великодуш
ный человек киң күңелле кеше 2. (продиктован
ный великодушием) киң күңелдән, ихлас эш
ләнгән; великодушный поступок ихлас эшлән 
гән эш

ВЕЛИКОЛЕПИЕ с күркәмлек, гүзәллек, зин- 
нәтлелек

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ, -ая, -ое 1. (роскошный) 
күркәм, гүзәл, бик матур, зиннәтле; велико
лепный дворец күркәм (зиннәтле) һарай; вели
колепный вид бик матур ҡиәфәт 2. разг. (отлич
ный) бик шәп, бына тигән, бик яҡшы, бик һәй
бәт; великолепный певёц бик шәп йырсы

ВЕЛИКОРУССКИЙ, -ая, -ое у cm. великорус 
...ы; великорусские говоры великорус һөй
ләштәре

ВЕЛИКОРУСЫ мн. (ед. великорус м)\ уст. 
великорустар (урыҫтарҙың элекке исеме)

ВЕЛИКОСВЕТСКИЙ, -ая, -ое уст. аҡһөйәк
тәр ...ы, юғары синыфтар ...ы; великосветский
салон аҡһөйәктәр салоны

ВЕЛИКОСТЬ ж\ книжн., уст. әһәмиәтлелек, 
мөһимлек

ВЕЛИЧАВОСТЬ л  с мөһабәтлек, олпатлылыҡ, 
тантаналылыҡ
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ВЕЛИЧАВЫЙ
ВЕЛИЧАВЫЙ, -ая, -ое мөһабәт, олпатлы, 

тантаналы, мәғрур; величавая мелодия тантана
лы мелодия; величавая поступь мөһабәт аҙым; 
величавые горы мәғрур тауҙар

ВЕЛИЧАЛЬНЫЙ, -ая, -ое (уважаемый, поч
тительный, прославляемый) ихтирамлы, хөр- 
мәтләү(се), данлаусы; величальный обряд хөр
мәтләү йолаһы; величальная песня данлаусы йыр 

ВЕЛИЧАТЬ несов. 1. кого-что, кем-чем 
хөрмәтләп (ихтирам менән) атау (исемләү), 
ололап әйтеү; величать профессором профес
сор тип атау; величать по батюшке атаһының 
исеме менән ололап әйтеү 2. кого (чествовать 
песнями) хөрмәтләп йырлау, арнап йырлау; ве
личать наречённых йәрәшелгәндәрҙе хөрмәтләп 
йырлау

ВЕЛИЧЕСТВЕННОСТЬ ж мөһабәтлек, бө
йөклөк; велйчественность здания йорттоң мөһа
бәтлеге

ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ, ая, ое мөһабәт, бө 
йөк; величественный вид мөһабәт күренеш 

ВЕЛЙЧЕСТВО с; уст. ғали йәнәптәре 
ВЕЛИЧИЕ с бөйөклөк, ололоҡ, ҙурлыҡ; ве 

лйчие подвига батырлыҡтың бөйөклөгө ♦ во 
всём (своём) велйчии үҙенең бөтә матурлығында 
(күркәмлегендә); с высоты своего велйчия үҙ 
бейеклегенән, өҫтөнлөк менән

ВЕЛИЧИНА ж 1. (размер, объём) күләм, 
ҙурлыҡ; величина комнаты бүлмәнең ҙурлығы; 
измерить величину чего-л. нимәнеңдер ҙурлы
ғын үлсәү 2. мат., физ. дәүмәл, ҙурлыҡ; беско
нечно малая величина сикһеҙ бәләкәй дәүмәл; 
неизвестная величина билдәһеҙ дәүмәл; по
стоянная величина даими дәүмәл, үҙгәрмәүсән 
дәүмәл 3. перен. (о человеке) атаҡлы (күренек
ле) кеше; он крупная величина в науке ул фәндә 
күренекле кеше

ВЕЛОГбНКА ж велосипед ярышы; весенние 
велогонки яҙғы велосипед ярышы

ВЕЛОГбНЩ ИК м велосипедта ярышыусы 
ВЕЛОДРбМ  м велодром (велосипедта яры

шыу майҙаны)
ВЕЛОЗАВбД м велосипед заводы 
ВЕЛОСИПЁД м велосипед 
ВЕЛОСИПЕДИСТ м и ВЕЛОСИПЕДИСТ

КА ж велосипедсы
ВЕЛОСИПЕДНЫЙ, -ая, -ое велосипед ...ы; 

велосипедные гонки велосипед ярыштары
ВЕЛЬБбТ м; мор. вельбот (ишкәкле һәм ел

кәнле ҙур оҙон кәмә)
ВЕЛЬВЁТ м вельвет (туҡыма) 
ВЕЛЬВЕТОВЫЙ, -ая, -ое 1. вельвет ...ы, 

вельвет; вельветовое производство вельвет 
етештереү 2. вельвет, вельветтан тегелгән; вель
ветовый костюм вельвет костюм

ВЕЛЬМбЖ А м 1. уст. вельможа (атаҡлы 
нәҫелдән сыҡҡан бай тцрә) 2. ирон. үҙен әллә 
кемгә ҡуйған кеше

ВЕЛЬМ бЖ НЫ Й , -ая, -ое 1. вельможа 
булған, ҙур түрә булған, вельможа; вельможный 
боярин вельможа баяр 2. вельможаларға (ҙур 
түрәләргә) хас; вельможная осанка вельможа
ларға хас килбәт (ҡиәфәт)

в е л н 5р  м велюр (махсус эшкәртелгән 
буҫтау йәки фетр)

ВЁНА ж вена, ҡан тамыры (йөрәккә ҡан 
йөрөтөцсе тамыр); расширение вен мед. вена
ларҙы ң) киңәйеүе

ВЕНГЕРКА I ж см. венгры 
ВЕНГЁРКА II ж венгерка (бейец һәм уга 

яҙылган музыка әҫәре)
ВЕНГЕРСКИЙ, -ая, -ое венгр(ҙар) ...ы, 

Венгрия ...ы; венгерский язык венгр теле
ВЁНГРЫ и уст. ВЕНГЁРЦЫ мн. венгрҙар, 

мадьярҙар, венгр халҡы, мадьяр халҡы / /  ед. 
венгр и венгёрец м венгр ир-аты; венгерка ж 
венгр ҡатын-ҡыҙы

ВЕНЁРИК м; разг. венерик (венерик ауырыу 
менән сирләцсе)

ВЕНЕРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое мед. венерик; ве 
нерйческие болезни венерик ауырыуҙар

ВЕНЕРбЛОГ м; мед. венеролог (венерик 
ауырыуҙар врачы)

ВЕНЕРОЛбГИЯл к; мед. венерология (меди
цинаның; венерик ауырыуҙарҙы өйрәнец бцлеге) 

ВЕНЁЦ м 1. уст., трад.-поэт. венок; тер
новый венёц сәнскеле венок 2. уст. (драгоцен
ный головной убор) таж; царский венёц батша та
жы 3. церк. венок (йәрәшец йолаһын цтәгәндә 
башҡа кейҙерелгән венок) 4. разг. (бракосочета
ние) никах, никах йолаһы; до венца никахҡа ти
клем; после венца никахтан һуң 5. перен. (пос
ледняя, высшая ступень) һуңғы (юғары) баҫҡыс; 
венёц творёния ижадтың һуңғы баҫҡысы 6. астр. 
шаңдаҡ; венёц вокруг луны ай әйләнәһендәге 
шаңдаҡ 7. ниргә (бураның бер ҡат бцрәнәһе)
♦ идтй под венёц уст. кейәүгә сығыу, өйләнешеү 

ВЕНЕЦИАНСКИЙ, -ая, -ое Венеция ...ы
♦ венецианское окно өс өлөштән торған ҙур 
тәҙрә (урта кцҙгәнәге ҙур, ә ике яҡ ситтәгеһе 
ярым кцҙгәнәктәрҙән тора)

ВЕНЁЧНЫЙ, ая, ое 1. таж ...ы; венёчные 
украшёния таж биҙәктәре 2. ниргә ...ы (бурала); 
венёчная скоба ниргә атламаһы 3. анат. коро- 
нар; венёчные сосуды коронар тамырҙар

ВЁНЗЕЛЬ м вензель (исем менән фамилия
ның йәки ике исемдең баш хәрефтәренең се
мәрләп бергә яҙылышы) ♦ писать вензеля ал
пан-толпан баҫып, бәүелеп атлау (иҫерек кеше 
тураһында)

ВЁНИК м миндек
ВЕН бЗН Ы Й, ая, ое вена ...ы; венозная 

кровь вена ҡаны
В ЕН бК  м венок (сәскә йәки япраҡтан тц- 

ңәрәкләп црелгән бәйләм); лавровый венок лавр 
веногы
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ВЁНТЕРЬ м; рыб. т о ҡ  a y  ( балыҡ тотоу 
ҡоралы)

ВЕНТИЛИРОВАТЬ несов. что 1. е л л ә т е ү ,  

һ а у а  а л м а ш т ы р ы у ,  в е н т и л я ц и я  я һ а у ;  вентилйро 
вать помещение б и н а н ы  е л л ә т е ү ,  б и н а н ы ң  һ а у а 

һ ы н  а л м а ш т ы р ы у  2. перен., прост, (обсуж
дать) т и к ш е р е п  ҡ а р а у ,  а с ы ҡ л а п  ҡ а р а у ;  венти
лировать вопрос м ә с ь ә л ә н е  т и к ш е р е п  ҡ а р а у  

ВЕНТИЛИРОВАТЬСЯ несов. 1. (проветри
ваться) е л л ә т е ү  2. страд, от вентилйровать 

ВЁНТИЛЬ м в е н т и л ь  (1. тех. шыйыҡса, 
пар, газ агымын көйләц һәм ябыу ҡулайлама
һы, клапан 2 .  му з. тынлы музыка ҡоралдарын
да тауыш югарылыгын көйләцсе клапан) 

ВЕНТИЛЙТОР м в е н т и л я т о р ,  е л л ә т к е с  

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ, а я ,  - о е  в е н т и л я ц и я  

. . . ы ;  вентиляционная труба в е н т и л я ц и я  т о р б а һ ы  

ВЕНТИЛЙЦИЯ ж 1. е л л ә т е ү ,  һ а у а  а л м а ш т ы 

р ы у  2. тех. в е н т и л я ц и я  (елләтец, һауа алмаш
тырыу приборҙары)

ВЕНЦЕНбСЕЦ м; высок., уст. б а т ш а ,  м о 

н а р х

ВЕНЧАЛЬНЫЙ, а я ,  о е  1. н и к а х  . . . ы ;  вен 
чальный обряд н и к а х  й о л а һ ы  2. н и к а х  . . . ы ,  н и 

к а х  ө с ө н  т ә ғ ә й е н л ә н г ә н ;  венчальное платье н и 

к а х  к ү л д ә г е

ВЕНЧАНИЕ с  1. ист. (коронование) т а ж  

к е й ҙ е р е ү  (тәхеткә ултыртыу йолаһы) 2 . н и 

к а х л а у ,  н и к а х  й о л а һ ы н  ү т к ә р е ү

ВЕНЧАТЬ 1. сов., несов. кого-что; у cm., 
поэт, т а ж  к е й ҙ е р е ү ,  б ү л ә к л ә  ү ;  венчать героя лав
ровым венком б а т ы р ғ а  л а в р  т а ж ы  к е й ҙ е р е ү  2. не
сов. что (находиться наверху) о с л а н ы у ,  о с о н д а  

б у л ы у ,  о с о н д а  т о р о у ;  башню венчала звезда м а 

н а р а н ы ң  о с о н д а  й о н д о ҙ  т о р а  3. несов. что; пе
рен. (успешно завершать) т а м а м л а у ,  т е ү ә л л ә ү ,  

у ң ы ш л ы  к и л е п  с ы ғ ы у ;  конец венчает дело э ш т е  

у н ы ң  а ҙ а ғ ы  б и ҙ ә й ;  э ш т е ң  у ң ы ш ы  — т а м а м л а -  

н ы у ы н д а  4. сов., несов. кого; церк. (совершать 
обряд бракосочетания) н и к а х  у ҡ ы у ,  н и к а х л а у  

♦ венчать на царство т ә х е т к ә  у л т ы р т ы у  й о л а һ ы н  

у ҙ ғ а р ы у ,  т ә х е т к ә  у л т ы р т ы у ,  т а ж  к е й ҙ е р е ү

ВЕНЧАТЬСЯ несов. 1. ( т а ж ,  с ә с к ә  м е н ә н )  

б и ҙ ә л е ү ,  т а ж  к е й ҙ е р е л е ү ;  праздник венчался 
розами б а й р а м  р о з а л а р  м е н ә н  б и ҙ ә л д е  2. (всту
пать в брак) н и к а х л а н ы у ,  н и к а х л а ш ы у  3. чем 
(заканчиваться, завершаться наверху) о с л а 

н ы у ,  т а м а м л а н ы у  4. страд, от венчать 
ВЁНЧИК м (часть цветка) т а ж  

ВЕПРЬ м ҡ а б а н ,  ҡ ы р а ғ а й  с у с ҡ а ,  ҡ ы р  с у с 

ҡ а һ ы

ВЁПССКИЙ, - а я ,  - о е  в е п с ( т а р )  . . . ы ;  

вепсский язык в е п с  т е л е

ВЁПСЫ мн. (ед. вепс м) в е п с т а р ,  в е п с  х а л ҡ ы  

(Карелияла, Вологда, Ленинград әлкәләрендә 
йәшәцсе халыҡ) / /  ед. вепс м в е п с  и р - а т ы

ВЁРА ж 1. ы ш а н ы с ,  ы ш а н ы у ,  и н а н ы с ;  вера в 
людей к е ш е л ә р г ә  ы ш а н ы с ;  вера в успех дёла

ВЕРЕЩАНИЕ
э ш т е ң  у ң ы ш ы н а  ы ш а н ы у  2. д и н ,  и м а н ;  мусуль
манская вера м о с о л м а н  д и н е  3. уст., разг. (до
верие) ы ш а н ы с ;  выйти из веры ы ш а н ы с т а н  

с ы ғ ы у  ♦  служйть верой и правдой уст. т о ғ р о  

х е ҙ м ә т  и т е ү ;  принять на веру ы ш а н ы п  ҡ а б у л  

и т е ү

ВЕРАНДА ж  в е р а н д а ;  застеклённая веранда
б ы я л а л а н ғ а н  в е р а н д а

ВЁРБА ж  ҡ ы ҙ ы л  т а л ,  ҡ о б а  т а л  

ВЕРБАЛЬНЫЙ, - а я ,  - о е  книжн. в е р б а л ь ,  

т е л д ә н  ♦  вербальная нота дин. в е р б а л ь  н о т а  

(ҡул ҡуйылмаған дипломатик нота, телдән 
әйтелгән белдерец менән бер дәрәжәлә йөрөй) 

ВЕРБЁНА ж в е р б е н а  (декоратив цҫемлек) 
В ЕРБЛ Й Д м д ө й ә ;  верблюдица ж и н ә  д ө й ә ;  

одногорбый верблюд н а р  д ө й ә ,  б е р  ү р к ә с л е  

д ө й ә ;  двугорбый верблюд и к е  ү р к ә с л е  д ө й ә  

ВЕРБЛЮЖАТИНА ж ; прост, см. верб 
люжина 1

ВЕРБЛЮЖАТНИК м  д ө й ә  ҡ а р а у с ы  ( э ш с е )  

ВЕРБЛЙ Ж ИЙ , - ь я ,  - ь е  1 .  д ө й ә  . . . ы ;  верб
люжья шерсть д ө й ә  й ө н ө ;  верблюжий горб д ө й ә  

ү р к ә с е  2. д ө й ә  й ө н ө н ә н  э ш л ә н г ә н ,  д ө й ә  й ө н ө н ә н  

я һ а л ғ а н  ( һ ы р ы л ғ а н ) ;  верблюжье одеяло д ө й ә  

й ө н ө н ә н  һ ы р ы л ғ а н  ю р ғ а н

ВЕРБЛЙЖ ИНА ж 1. д ө й ә  и т е  2. д ө й ә  т и р е һ е  

ВЕРБЛЮ Ж бНОК м б у т а ,  б у т а ҡ а н ,  д ө й ә  б а 

л а һ ы

ВЕРБОВАТЬ несов. кого-что в е р б о в к а л а у ,  

в е р б о в а т ь  и т е ү ,  э ш к ә  я л л а у ;  вербовать людей на 
стройку к е ш е л ә р ҙ е  т ө ҙ ө л ө ш к ә  в е р б о в к а л а у

ВЕРБОВАТЬСЯ несов. страд, от вербовать 
ВЕРБОВКА ж см. вербовать 
ВЕРБбВЩ ИК м в е р б о в щ и к ,  в е р б о в к а л а у с ы ,  

в е р б о в а т ь  и т е ү с е ,  э ш к ә  я л л а у с ы

ВЕРЕВКА ж б а у ,  а р ҡ а н  ♦  вить верёвки из 
кого см. вить

ВЕРЁВОЧНЫЙ, - а я ,  - о е  1. б а у  . . . ы ,  а р ҡ а н  

. . . ы ;  верёвочное производство б а у  е т е ш т е р е ү  

2. б а у ,  а р ҡ а н ,  б а у ҙ а н  я һ а л ғ а н ,  а р ҡ а н д а н  я һ а л 

ғ а н ;  верёвочная лестница а р ҡ а н  б а ҫ ҡ ы с

ВЕРЕДИТЬ несов. что; уст. (раздражать 
больное место) ҡ у ҙ ғ ы т ы у ,  я р һ ы т ы у ;  вередйть 
рану я р а н ы  ҡ у ҙ ғ ы т ы у

ВЕРЕЗЖАТЬ несов/, прост, с ы р ы л д а у ,  с ы 

й ы л д а у

ВЕРЕНИЦА ж т е ҙ м ә ,  т ө р к ө м ;  вереница уток
ө й р ә к т ә р  т ө р к ө м ө ;  вереница мыслей у й ҙ а р  

т е ҙ м ә һ е

ВЁРЕСК м а р с а

ВЁРЕСКОВЫЙ, - а я ,  - о е  1 .  а р с а  . . . ы ;  верес
ковые заросли а р с а  ҡ ы у а ҡ л ы ҡ т а р ы  2. а р с а ,  а р 

с а н а н  я һ а л ғ а н ;  вересковая палка а р с а  т а я ҡ  

ВЕРЕТЕНб с  1. о р с о ҡ  2. тех. (вращающая
ся ось) ә й л ә н е ү с е  к ү с ә р

ВЕРЕЩАНИЕ с с ы р ы л д а у ,  с ы й ы л д а у ,  с ы 

р ы л д а у  ( с ы й ы л д а у )  т а у ы ш ы ;  верещание куз
нечиков с и ң е р т к ә л ә р  с ы р ы л д а у ы
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ВЕРЕЩАТЬ
ВЕРЕЩАТЬ несов. сырылдау, сыйылдау, 

сыр-сыулау, сырҡылдау; сверчок верещит өй 
сиңерткәһе сырылдай

ВЕРЗИЛА м я ж; разг. һонтор (оҙон, йәмһеҙ 
кәцҙәле кеше)

ВЕРИТЕЛЬНЫЙ: верительная грамота дип. 
ышаныс грамотаһы (дипломатик вәкилгә башҡа 
илгә ебәргәндә бирелә торган хөкцмәт доку
менты)

ВЁРИТЬ несов. 1. кому-чему, в кого, во что 
ышаныу; верить в успех уңышҡа ышаныу; 
верить в торжество справедлйвости ғәҙеллектең 
еңеп сығыуына ышаныу; верить в народ ха
лыҡҡа ышаныу 2. кому (надеяться) ышаныу, 
ышанып ҡарау, ышанып эш итеү; верить другу 
дуҫҡа ышаныу 3. (веровать) дингә ышаныу 
(инаныу), дин тотоу ♦ верить на слово ту
лыһынса, шикһеҙ, дәлилһеҙ ышаныу; не верить 
свойм глазам (ушам) үҙ күҙеңә (ҡолағыңа) үҙең 
ышанмау

ВЁРИТЬСЯ несов. безл. ышанғы килеү, 
ышанып булыу, ышаныу; не верится, что он это 
сделал уның быны эшләгәненә ышанғы килмәй; 
верится с трудом ҡыйынлыҡ менән ышанып 
була

ВЁРМАХТ м вермахт (фашистик Германия- 
ның ҡораллы көстәре)

ВЕРМИШЁЛЬ ж вермишель; суп с верми
шелью вермишель ашы

ВЁРМУТ м вермут (шарап)
ВЕРНЁЕ 1. сравн. cm. от верный и верно 

ышаныслыраҡ, дөрөҫөрәк; это решение задачи 
вернее мәсьәләнең был сиселеше дөрөҫөрәк 2. в 
знач. вводи, сл. (точнее, правильнее) дөрөҫө
рәге, дөрөҫө, дөрөҫөн әйткәндә; я написал док
лад, вернее, тезисы к докладу мин доклад, 
дөрөҫөрәге, докладҡа тезистар яҙҙым

ВЁРНО 1. нареч. тоғро, тоғролоҡло, ғәҙел; 
верно служйть тоғро хеҙмәт итеү 2. нареч. (пра
вильно) дөрөҫ, ысын; часы идут верно сәғәт 
дөрөҫ йөрөй; верно найтй интонацию дөрөҫ ин 
тонация табыу 3. в знач. вводи, сл. моғайын, 
бәлки, ихтимал; он, верно, не придёт моғайын, 
ул килмәҫ ♦ с подлинным верно төп нөсхәһенә 
тап килә (документ раҫлаганда ҡулланыла)

ВЕРНОПОДДАННЫЙ, -ая, -ое уст. батшаға 
тоғро (булған), батшаға тоғро хеҙмәт итеүсе; 
верноподданные дворяне батшаға тоғро дво 
ряндар

ВЁРНОСТЬ ж 1. тоғролоҡ, бирелгәнлек; вер
ность родине ватанға тоғролоҡ; верность при
сяге антҡа тоғролоҡ 2. дөрөҫлөк; верность пере
вода тәржемәнең дөрөҫлөгө; верность решения 
ҡарарҙың дөрөҫлөгө

ВЕРНУТЬ сов. что 1. (отдать обратно) ки
ре (ҡайтарып) биреү, (кире) ҡайтарыу; вернуть 
кнйгу китапты кире ҡайтарыу; вернуть долг бу
рысты ҡайтарыу (биреү) 2. (получить обратно)

ҡайтарып алыу, кире алыу (ҡайтарыу), тергеҙеү; 
вернуть здоровье сәләмәтлекте тергеҙеү; прош
лого не вернуть үткәнде кире ҡайтарып булмай
3. кого-что (заставить вернуться) кире бороу 
(ҡайтарыу), бороп ҡайтарыу; вернуть с дороги 
юлдан кире бороу; вернуть людей кешеләрҙе бо
роп ҡайтарыу

ВЕРНУТЬСЯ сов. 1. ҡайтыу, кире әйләнеп 
ҡайтыу, кире ҡайтыу, кире боролоу; вернуться с 
полдорбги ярты юлдан әйләнеп ҡайтыу, ярты 
юлдан кире боролоу 2. к кому, перен. (вновь по
явиться) яңынан, ҡайтанан; ко мне вернулось 
спокойствие мин яңынан тынысландым 3. к че
му (вновь приняться за что-л. прежнее) яңы
нан (ҡайтанан) туҡталыу, кире ҡайтыу, яңынан 
ҡайтыу (ҡуҙғатыу); вернуться к начатому разго
вору башланған һөйләшеүгә кире ҡайтыу

ВЁРНЫЙ, -ая, -ое 1. (преданный) тоғро, тоғ
ролоҡло, бирелгән, хыянатһыҙ; верная помощ
ница тоғро ярҙамсы; верные друзья тоғролоҡло 
дуҫтар 2. (надёжный) ышаныслы, ныҡлы; вер
ная опора ышаныслы Терәк; верный способ 
ышаныслы ысул 3. (правильный, точный) дө
рөҫ, раҫ, хаҡ, аныҡ; верная мысль дөрөҫ фекер; 
верное слово раҫ һүҙ; верный перевод дөрөҫ 
тәржемә 4. (несомненный, бесспорный) һис ике
ләнеүһеҙ, һис шикһеҙ, бәхәсһеҙ, теүәл; сброк-то 
лет ей верных будет уға һис шикһеҙ ҡырҡ йәш 
булыр; верных пять минут прошло теүәл биш 
минут үтте 5. кәрәкле, тейешле; найтй верные 
интонации тейешле интонациялар табыу
6. (меткий, точный) ныҡ, ныҡлы, үткер, төҙ; 
верная рука ныҡлы ҡул; верный глаз үткер күҙ
7. (неизбежный) ҡотолғоһоҙ, шикһеҙ; верный 
выигрыш шикһеҙ отош; верная гйбель ҡотол
ғоһоҙ һәләкәт

ВЕРОВАНИЯ мн. (ед. верование с) 1. (убе
ждения) ышаныс, инаныс; мой верования минең 
инаныстарым 2. дини ҡараш; верования древ
них башкйр боронғо башҡорттарҙың дини 
ҡараштары

ВЁРОВАТЬ несов. 1. в кого-что ышаныу, 
ышанып ҡарау; веровать в свою правоту үҙең 
дең дөрөҫлөгөңә ышаныу 2. (верить в Бога) ди
ни булыу, Аллаға инаныу (ышаныу)

ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ с; рел. дин, дин то
тоу; свобода вероисповедания дин тотоу ирекле
ге; исламское вероисповедание ислам динен 
тотоу

ВЕРОЛОМНОСТЬ ж мәкерлелек, хыянат
сыллыҡ

ВЕРОЛбМ НЫ Й, -ая, -ое мәкерле, хыянат
лы, хыянатсыл (рәүештә); вероломное напа
дение хыянатсыл һөжүм; вероломный человек
мәкерле кеше

ВЕРОЛбМСТВО с мәкер, хыянат, мона- 
фиҡлыҡ

ВЕРбН ИКА ж юшан
132



ВЕРХ
ВЕРООТСТУПНИК м и ВЕРООТСТУП 

НИЦА ж; уст. диндән яҙған, мөртәт
ВЕРООТСТУПНИЧЕСТВО с; уст. диндән 

яҙыу, мөртәтлек
ВЕРОТЕРПЙМОСТЬ ж дингә тигеҙ ҡараш, 

дин иреген таныу
ВЕРОУЧЕНИЕ с дин ғилеме, дин ҡағиҙәләре
ВЕРОЙТНО вводи . сл. ихтимал, моғайын, 

ахыры; вероятно, сегодня не будет дождя бөгөн 
ямғыр булмаҫ, ахыры

ВЕРОЙТНОСТЬ ж ихтималлыҡ, мөмкинлек 
♦ по всей вероятности моғайын, ихтимал, булһа 
кәрәк; теория вероятности мат. ихтималлыҡ 
теорияһы (математикала осраҡлы кцренеш- 
тәрҙе өйрәнец бцлеге)

ВЕРОЙТНЫЙ, -ая, -ое мөмкин, мөмкин бул
ған, мөмкин һаналған

в е р с и я  ж версия, юрау (берәй ваҡша йәки 
факт тураһында төрлөсә юрауҙарҙың береһе)-, 
новая версия яңы версия, яңы юрау; последняя 
версия һуңғы версия

ВЕРСТА ж 1. саҡрым (1,06 км-ға тигеҙ)
2. уст. (столб) саҡрым бағанаһы 3. перен., 
разг. (о человеке высокого роста) саҡрым баға
наһы ♦ за версту саҡрымдан, әллә ҡайҙан, алыҫ
тан; коломенская верста; с коломенскую версту 
upon, саҡрым бағанаһы (бик оҙон, һонтор кеше 
тураһында)

ВЕРСТАК м; тех. верстак (столяр станогы)
ВЕРСТАЛЬЩИК м ; полигр. вёрсткалаусы
ВЕРСТАТЬ несов. что; полигр. вёрсткалау, 

вёрсткаға һалыу; верстать книгу китап вёрст
калау

ВЕРСТАТЬСЯ несов. страд, от верстать
ВЕРСТКА ж 1. см. верстать; вёрстка кнйги

китапты вёрсткалау 2. верстка (биткә һалытан 
набор, шуның баҫмаһы)', читать вёрстку верст
ка уҡыу

ВЕРСТОВбЙ, -ая, -ое саҡрым ...ы; версто
вой столб саҡрым бағанаһы

ВЁРТЕЛ м шеш (ит киҫәктәрен ҡыҙҙырыу 
өсөн)', жарить мясо на вертеле шештә ит ҡыҙ
ҙырыу

ВЕРТЁП м боҙоҡлоҡ ояһы (фәхеш, эскелек, 
енәйәттәр урыны)

ВЕРТЁТЬ несов. 1. кого-что әйләндереү, өй- 
рөлтөү, өйрөлдөрөү; вертеть веретено орсоҡ 
өйрөлтөү; вертеть колесо тәгәрмәс әйләндереү
2. что төрөү; вертеть папироску тәмәке төрөү
3. кем-чем; перен., разг. бейетеү, бейетеп тотоу 
(тороу); он вертел людьми как хотел ул 
кешеләрҙе нисек теләһә, шулай бейетте ♦ вер
теть хвостом ҡойроҡ болғау, хәйләләшеү; как ни 
вертй нисек кенә тиһәң дә, ни генә әйтһәң дә, 
ҡайһылай ғына эшләһәң дә

ВЕРТЁТЬСЯ несов. 1. әйләнеү, өйрөлөү, әй
ләнеп өйрөлөп тороу; колесо вертится тәгәрмәс

әйләнә 2. разг. борғоланыу, өйрөлөү, бөтөрөлөү, 
әйләнеп тулғаныу; вертеться перед зеркалом 
көҙгө алдында бөтөрөлөү 3. сыуалыу, буталыу; 
ребёнок вертится около мамы бала әсәһе эргә 
һендә сыуала 4. разг. борғоланыу, ҡойроҡ бол
ғау, хәйләләү; говорй правду, не вертись дөрө 
ҫөн һөйлә, борғоланма ♦ вертеться волчком бө
төрөлөү, бөтөрөлөп эшләү; вертеться на языке 
тел осонда ғына тора; вертеться как белка в ко
лесе йүгереп йөрөп эшләү, барыһына ла өл
гөрөргә тырышыу; вертеться под ногами (на 
глазах, перед глазами) аяҡ аҫтында сыуалыу, 
ҡамасаулау; как ни вертйсь нисек кенә тырыш
ма, нимә генә эшләһәң дә

ВЕРТИКАЛЬ ж вертикаль, вертикаль һы
ҙыҡ, аҫма һыҙыҡ

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, -ая, -ое вертикаль ...ы, 
аҫма; вертикальная линия аҫма һыҙыҡ

ВЕРТИХВбСТКА ж; прост, елбәҙәк ҡатын- 
ҡыҙ, еңел холоҡло ҡатын-ҡыҙ

ВЕРТКИИ, -ая, -ое разг. йылғыр, сос, сап
сан; вёрткий мальчик йылғыр малай

в е р т л к 5г м 1. анат. суҡмар һөйәк 2. тех. 
вертлюг (механизмдарҙа кцсәрҙең оя эсендә 
әйләнә торған осо)

ВЕРТЛЙЖ НЫ Й, -ая, -ое 1. суҡмар һөйәге 
...ы 2. вертлюг ...ы; вертлюжное соединение
вертлюглы тоташыу

ВЕРТЛЙВЫЙ, -ая, -ое тик тормаҫ, тынғы
һыҙ, ырғандаҡ, тыртандаҡ; вертлявый мальчик 
тик тормаҫ малай; вертлявая девочка тыртандаҡ 
ҡыҙыҡай

ВЕРТОЛЕТ м вертолет; военный вертолёт
хәрби вертолет

ВЕРТОЛЁТНЫЙ, -ая, -ое вертолет ...ы; вер
толётный завод вертолет заводы; вертолётный
двйгатель вертолет двигателе 

ВЕРТОЛЁТЧИК м вертолетсы 
ВЕРТОПРАХ м; разг. елғыуар, елбәҙәк 

(кеше)
ВЕРТКИ м 1. разг. тик тормаҫ, сусанлаҡ ир- 

ат 2. (голубъ) әйләнсек күгәрсен
ВЕРТУШКА ж; разг. 1. өйрөлмә, вертушка

2. (легкомысленная женщина) шиҡанлаҡ, ел
бәҙәк ҡатын-ҡыҙ

ВЁРУЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от веровать 
2. в знач. сущ. верующий м и верующая ж
дингә ышаныусы, дини, диндар

ВЕРФЬ ж\ мор. верфь (суднолар эшләц һәм 
ремонтлау урыны)

ВЕРХ м 1. (верхняя частъ, оконечность) өҫ, 
үр, түбә, сусаҡ, баш; на самом верху иң өҫтә; 
верх горы тау түбәһе; верхй деревьев ағас башта
ры 2. (верхний этаж) өҫкө ҡат, юғары ҡат; верх 
дома өйҙөң юғары ҡаты 3. (лицевая сторона) 
тыш, уң яҡ; шуба с суконным верхом буҫтау 
тышлы тун 4. (крыша экипажа, машины) япма;



ВЕРХНИЙ
верх грузовика йөк машинаһының япмаһы
5. разг. (верхнее течение реки) баш, үр; плыть с 
верху үрҙән ағып төшөү 6. мн. верхй; разг. (вы
сшие круги общества) идара итеүселәр даирәһе, 
юғары ҡатлам, юғары даирә; правйтельственные 
верхй хөкүмәт менән идара итеүсе юғары ҡатлам
7. (высшая степень) (иң) юғары баҫҡыс; верх 
мастерства оҫталыҡтың юғары баҫҡысы 8. мн. 
верхй; муз. (высокие звуки) юғары тауыштар 
9. мн. верхй өҫтән, һай; скользйть по верхам һай 
йөҙөү; усвоить лишь верхй өҫтән генә үҙләште
реү; нахвататься верхов өҫтән генә белем алыу, 
һай йөҙөү ♦ брать (взять) верх өҫтөнлөк алыу; 
одержать верх еңеү, өҫтөнлөк алыу; быть на вер
ху блаженства рәхәтлектең сигенә сығыу

в е р х н и й , -яя, -ее 1. өҫкө, юғары; верхний 
этаж өҫкө ҡат; верхняя полка юғары кәштә 
2. (близкий к истоку реки) үрге; верхнее те
чение рекй йылғаның үрге ағымы 3. (об одежде) 
тышҡы, өҫкө; верхняя одежда өҫкө кейем 
4. муз. юғары; верхний регйстр юғары регистр 
♦ верхнее чутьё охот, еҫ һиҙеү (эттең эҙ 
буйынса тцгел, еҫ буйынса һиҙемләце)', верх
няя палата полит, юғары палата

ВЕРХОВЕНСТВО с; книжн. өҫтөнлөк, ха
кимлыҡ; верховенство местных законов урын
дағы ҡанундарҙың өҫтөнлөгө

ВЕРХбВНЫ Й, -ая, -ое юғары, баш; Вер
ховный Совет БАССР БАССР Юғары Советы; 
Верховный главнокомандующий Баш главноко 
мандующий; верховная власть юғары власть 

ВЕРХОВбДИТЬ несов. кем-чем\ разг. баш 
булыу, етәкселек итеү, башлап алып барыу; вер
ховодить ребятами малайҙарға баш булып йөрөү 

ВЕРХОВбЙ I, -ая, -ое 1. һыбай, менге; вер
ховая езда һыбай йөрөү; верховая лошадь менге 
ат 2. в знач. сущ. верховой м (всадник) һыбай
лы; верховые скачут һыбайлылар саба

ВЕРХОВбЙ II, -ая, -ое 1. юғары, юғарғы, 
өҫкө, үрге, һыбайлы; верховой ветер юғарғы ел; 
верховой буран һыбайлы буран; верховые 
пласты өҫкө ҡатлам 2. (расположенный выше по 
течению) үрге, үрҙәге, юғарылағы; верховые 
сёла үрге ауылдар; верховые мельницы үрҙәге 
тирмәндәр 3. разг. верховой, бейектә эшләүсе 
(вышкала)

ВЕРХбВЬЕ с (верхняя часть реки) үрге 
ағым, үр, баш; верховья Белой Ағиҙел үре 

ВЕРХОГЛЙД м\ разг. өҫтән ҡараусы, еңел 
ҡараусы (эшкә, мәсьәләгә)

ВЕРХОГЛЯДСТВО с; разг. өҫтән (еңел) 
ҡарау

ВЕРХОЛАЗ м верхолаз, бейектә эшләүсе 
ВЁРХОМ нареч. 1. (по нагорной части ме

стности) өҫ яҡлап, өҫкө яғы буйлап, һыртлап; 
идтй верхом өҫ яҡлап барыу 2. (выше краёв) өй
мәләмә, мөлдөрәмә, аштырғансы; насыпать муку 
в ведро верхом ондо биҙрәгә өймәләмә итеп

һалыу; налйть стакан верхом стаканды аштыр
ғансы ҡойоу

ВЕРХбМ  нареч. 1. һыбай, ат менеп; ёхать 
верхом һыбай барыу 2. (сидя на чём-л., как на 
лошади) атланып (ултырыу); сидеть верхом на 
табуретке ултырғыста атланып ултырыу ♦ ез
дить верхом на ком см. ездить

ВЕРХУШЕЧНЫЙ, -ая, -ое 1. өҫкө өлөшөн
дәге, юғарғы өлөшөндәге; верхушечные почки 
берёзы ҡайындың өҫкө өлөшөндәге бәрәләр
2. перен., разг. юғары ҡатлам; верхушечные 
слой общества йәмғиәттең юғары ҡатламдары

ВЕРХУШКА ж 1. баш, өҫ яҡ, түбә, өҫкө 
(юғары) өлөш; верхушка дерева ағас башы; вер
хушка горы тау түбәһе; верхушки лёгких үп 
кәнең өҫкө өлөшө 2. перен., разг. юғары ҡатлам; 
правящая верхушка страны илдең идара итеүсе 
юғары ҡатламы

ВЁРША ж мурҙа, һеүән
ВЕРШИНА ж 1. түбә, баш, сусаҡ, соңҡа; 

вершйна горы тау түбәһе, тау соңҡаһы; вершйны 
тополей тирәк баштары; вершйна утла мат. 
мөйөш түбәһе 2. перен. юғары дәрәжә, баҫҡыс, 
юғары нөктә; вершйна славы дандың юғары 
баҫҡысы; на вершинах счастья бәхеттең иң юға
ры нөктәһендә

ВЕРШИТЕЛЬ м; книжн. хәл итеүсе, хәл ҡы
лыусы; вершйтель судеб яҙмыштарҙы хәл итеүсе

ВЕРШИТЬ несов. 1. что, чем хәл итеү, хәл 
ҡылыу, ослау, етәкселек итеү; вершйть всеми 
делами бөтә эштәр менән етәкселек итеү; вер
шйть судьбами людей кешеләрҙең яҙмышын хәл 
итеү 2. что\ высок, (совершать) тамамлау, ос
лау, бөтөрөү; вершйть дела эштәрҙе тамамлау
3. что\ обл. ослау, сығарыу; вершйть копну 
күбә ослау

ВЕРШИТЬСЯ несов. 1. эшләнеү; вершатся 
крупные дела ҙур эштәр эшләнә 2. страд, от 
вершйть

ВЕРШКИ мн. өҫкө өлөш, һабаҡ, япраҡ; мне 
вершкй, а тебё корешкй фольк. миңә һабағы, 
һиңә тамыр(ҙар)ы

ВЕРШКОВЫЙ, -ая, -ое бер ҡарыш, бер ҡа
рыш оҙонлоғондағы; вершковые гвозди бер 
ҡарыш оҙонлоғондағы ҡаҙаҡтар (сәйҙәр)

ВЕРШ бК м ҡарыш (элекке оҙонлоҡ цлсәце: 
баш бармаҡ менән урта бармаҡты яҙып тот- 
ҡандагы ара, аршындың дцрттән бер өлөшө)

ВЕС I м 1. ауырлыҡ; определить вес ауыр
лығын билдәләү; прибавить в весе ауырлығын 
арттырыу; весом в пять килограммов биш кило
грамм ауырлығында 2. перен. (влиятельность) 
авторитет, абруй, дәрәжә; имеющий вес в обще
стве йәмғиәттә абруйы булған ♦ на вес золота 
алтын бәрәбәренә, алтын хаҡына (бик ҡиммәт
ле, бик ҡәҙерле)', живой вес тереләй ауырлыҡ; 
удельный вес тотҡан урыны; чйстый вес саф 
ауырлыҡ; вес брутто брутто ауырлығы (һауыты,



ВЕСТИ
төргәге менән бергә тауар, аҙыҡ ауырлығы); вес 
нетто нетто ауырлығы, үҙ ауырлығы

ВЕС II: на весу аҫылындырып, һалындырып 
тотоу

ВЕСЕЛЁТЬ несоө. күңел күтәрелеү, кәйеф
ләнеү

ВЕСЕЛИТЬ несоө. кого күңелен күтәреү, кү
ңелен асыу, кәйефләндереү, ҡыуандырыу, шат
ландырыу; веселить ребёнка баланы ҡыуанды
рыу, баланың күңелен асыу; веселйть публику 
халыҡтың күңелен күтәреү, күңелен асыу

ВЕСЕЛИТЬСЯ несоө. күңел асыу, кәйеф-са
фа ҡороу, күңелләнеү

ВЁСЕЛ О 1. нареч. күңелле, күңелле итеп, 
шат, шатланып; она весело засмеялась ул кү
ңелле итеп көлөп ебәрҙе 2. ө знач. сказ., безл. 
күңелле; мне очень весело миңә бик күңелле

ВЕСЕЛОСТЬ ж күңеллелек, күңел күтәрен
келеге, шат күңеллелек, шат күңелле булыу, шат 
булыу

ВЕСЕЛЫЙ, -ая, -ое 1. күңелле, шат күңелле, 
күтәренке; весёлое настроение күтәренке кәйеф; 
весёлый спектакль күңелле спектакль; он всегда 
весёлый ул һәр ваҡыт шат күңелле 2. көләс, 
шат; весёлое лицо көләс йөҙ; весёлая улыбка 
шат йылмайыу 3. йәмле, матур, яҡты, хозур; ве
сёлая комната йәмле бүлмә; весёлая расцветка 
ткани матур биҙәкле тауар; весёлый вид хозур 
күренеш

ВЕСЁЛЬЕ с 1. (радостное настроение) кү
ңеллелек, шат күңеллелек, кәйеф күтәренкелеге 
2. (развлечение) уйын-көлкө, кәйеф-сафа, күңел 
асыу

ВЕСЁЛЬНЫЙ и разг. ВЁСЕЛЬНЫЙ, ая, ое
1. ишкәк ...ы; весельная ручка ишкәк тотҡаһы
2. ишкәкле; весельная лодка ишкәкле кәмә

ВЕСЕЛЬЧАК м; разг. мәҙәксе, шаян, күңел
сәк, уйын-көлкөсөл кеше

ВЕСЁННИЙ, -яя, -ее яҙғы, яҙ ...ы; весенний 
воздух яҙғы һауа; весенний день яҙғы көн; ве
сенний сев яҙғы сәсеү; весенние каникулы яҙғы 
каникул

ВЁСИТЬ несоө. тартыу; рыба весит два ки
лограмма балыҡ ике килограмм тарта 2. перен. 
әһәмиәткә эйә булыу; ваши слова ничего не 
весят һеҙҙең һүҙҙәрегеҙ бер ниндәй ҙә әһәмиәткә 
эйә түгел

ВЁСКИЙ, -ая, -ое 1. тос, Һәлмәк, берәгәйле; 
свинец — веский металл ҡурғаш — тос металл
2. (убедительный, значительный) төплө, ни
геҙле, ышандырырлыҡ; веский довод төплө 
дәлил; веское замечание нигеҙле иҫкәрмә

ВЕСЛб с ишкәк; грести веслом ишкәк менән 
ишеү

ВЕСНА ж 1. яҙ; ранняя весна иртә яҙ; насту
пает весна яҙ килә 2. перен. (о молодости) яҙ

ВЕСНОВСПАШКА ж\ с.-х. яҙғы һөрөү 
(туңга һөрөлмәгән ерҙе)

ВЕСНОЙ и ВЕСНОЮ нареч. яҙын, яҙғыһын, 
яҙ көнөндә; ранней весной иртә яҙын

ВЕСНУШКИ мн. (ед. веснушка ж) һипкел; 
весенние веснушки яҙғы һипкел

ВЕСНУШЧАТЫЙ, -ая, -ое һипкелле; вес
нушчатое лицо һипкелле бит

ВЕСОВОЙ, -ая, -ое 1. (служащий для опре
деления веса) үлсәү ...ы; весовая гйря үлсәү 
гере; весовая категория спорт, ауырлыҡ кате
горияһы 2. (продаваемый на вес) үлсәүле, үл
сәмле, үлсәп һатыла торған; весовой товар үл
сәүле тауар; весовой хлеб үлсәп һатыла торған 
икмәк

ВЕСОВЩЙК м и ВЕСОВЩЙЦА ж үлсәүсе 
ВЕСОМОСТЬ ж ауырлыҡ, ауырлығы булыу 
ВЕСОМЫЙ, ая, ое 1. (обладающий весом) 

ауырлыҡлы, ауырлығы булған 2. перен. (ощу
тимый, значимый) әһәмиәтле, һәлмәк, көслө 
генә; весомое слово әһәмиәтле һүҙ; весомые 
доводы көслө генә дәлилдәр

ВЕСТ м 1. мор. көнбайыш 2. мор., метеор. 
көнбайыш еле

ВЕСТИ несоө. 1. кого-что алып барыу, ки
леү; вестй мальчика за руку малайҙы етәкләп 
алып барыу 2. (управлять движущимся предме
том) алып барыу, йөрөтөү; вестй самолёт само
лет йөрөтөү; вестй поезд поезды алып барыу
3. перен. (направлять деятельность кого-л., 
руководить кем-л.) алып барыу, үткәреү, етәк
селек итеү, идара итеү; вестй семинар семинар 
алып барыу; вестй практйческие занятия прак 
тик дәрестәр үткәреү; вестй производственный 
отдел производство бүлеге менән етәкселек итеү
4. чем, по чему (двигать, перемещать что-л. 
по какой-л. поверхности) йөрөтөү, күрһәтеү; 
вестй указкой по карте указканы карта буйлап 
йөрөтөү 5. что (прокладывать, протягивать, 
проводить) үткәреү, һалыу, төҙөү, һуҙыу; вестй 
железную дорогу тимер юл һалыу; вестй теле
фонную линию телефон линияһы үткәреү 6. пе
рен. алып барыу, килтереп сығарыу, килтереү; 
ложь к добру не ведёт ялған яҡшылыҡҡа алып 
бармай; неопытность ведёт к авариям тәжрибә 
һеҙлек аварияларға килтерә 7. (ә сочетании с 
некоторыми существительными означает “со
ставлять’’, “выполнять’’, “производить", 
“осуществлять") төҙөү, үтәү, алып барыу, тор
мошҡа ашырыу; вестй протокол протокол алып 
барыу; вестй огонь атышыу, атыу; вестй дружбу 
дуҫ булыу 8. (ә сочетании с существительны
ми, обозначающими действие, образует описа
тельное выражение со значением этого дейст
вия) ...ыу, ...ыуитеү; вестй войну һуғышыу; ве
стй борьбу көрәшеү; вестй торговлю һатыу итеү 
♦ вестй речь к чему һөйләшеү алып барыу; вес
тй начало от кого-чего башланыу, башланып ки
теү; вестй свой род от кого үҙеңдең ырыуыңды



ВЕСТИБУЛЯРНЫЙ
дауам итеү; вестй себя как үҙеңде ... кеүек то
тоу; вестй свою лйнию үҙ һүҙен һүҙ итеү; и 
ухом не вестй уйлап та бирмәй, ҡолағына ла 
элмәй

ВЕСТИБУЛЯРНЫЙ: вестибулярный anna
рат анат. вестибуляр аппарат

ВЕСТИБЙЛЬ м вестибюль; вестибюль 
театра театр вестибюле

ВЕСТИСЬ несоә. 1. (совершаться, происхо
дитъ, производиться) алып барылыу, башҡары
лыу, үткәрелеү; велйсь разговоры һөйләшеүҙәр 
алып барылды; в этом направлении ведутся 
научные исследования был йүнәлештә ғилми 
тикшеренеүҙәр алып барыла 2. безл.; разг. 
ғәҙәткә кереү, ғәҙәт булып китеү, килеү; испокбн 
так ведётся борондан шулай килә 3. страд, от 
вестй 1, 2, 3, 5, 8

ВЁСТНИК м 1. хәбәрсе, хәбәр биреүсе 
(итеүсе, килтереүсе) 2. (название издании) вест
ник; “Вестник Академии наук Р Б ” “БР фәндәр 
академияһы хәбәрҙәре”

ВЕСТОВбЙ, -ая, -ое 1. сигналсы, сигнал би
реүсе, хәбәрсе, хәбәр итеүсе; вестовая пушка 
сигнал биреүсе пушка; вестовое судно сигнал 
биреүсе судно 2. в знач. сущ. вестовой м; әоен. 
сабауыл, атсабар

ВЁСТОЧКА ж; уменьш.-ласк. от весть 1 
ВЕСТЬ ж 1. хәбәр, белдереү; радостная весть

шатлыҡлы хәбәр 2. мн. вести; разг. имеш-мимеш 
һүҙ, ғәйбәт ♦ без вести пропасть хәбәрһеҙ юға
лыу; бог весть алла белһен

ВЕСЫ мн. 1. үлсәү; аптекарские весы аите 
ка үлсәүе; сотенные весы йәҙәрле үлсәү; руч
ные весы ҡул үлсәүе 2. астр. Үлсәү (йон
доҙлоҡ)

ВЕСЬ I м (вся ж, всё с) мест. 1. (целый, це
ликом) бөтә, бөтөн, тотош, барлыҡ, барса, буйы 
(менән); всё лёто йәй буйы; весь день көн буйы; 
во всём мйре бөтөн донъяла; все люди барлыҡ 
кешеләр; весь красный тотош ҡыҙыл 2. бөтөн
ләй, тулыһынса, тотош; бумага вся ҡағыҙ ту
лыһынса бөттө; сахар весь шәкәр бөтөнләй бөттө
3. в знач. сущ. всё с и все мн. бөтә, бөтәһе, 
бөтөнөһө, барыһы; всё его радовало уны бөтә 
нәмә лә шатландыра ине; все напряжённо смот
рели вперёд бөтөнөһө лә көсөргәнеп алға тек
ләне ♦ весь в кого тас; весь в отца атас, тас ата
һы; все до одного береһе лә ҡалмай, бөтөнөһө 
лә, барыһы ла; всего хорошего һау бул(ығыҙ); 
всё одно, всё едйно барыбер, бөтәһе лә бер; без 
всего бер нәмәһеҙ; во всю ивановскую см. 
ивановский; по всему күренеүенсә; при всём 
том; со всем тем шуға ҡарамаҫтан; вот и всё 
бөттө (башҡа өҫтәрлек нәмә юҡ); не все дома у 
кого еңел аҡыллы; прежде всего беренсе урын
да, иң мөһиме, беренсе сиратта

ВЕСЬ II ж; уст. ауыл; города и вёси ҡалалар 
һәм ауылдар

ВЕСЬМА нареч. бик, иң, ғәйәт, үтә; весьма 
рад бик шат; люди здесь весьма примечатель
ные кешеләр бында ғәйәт яҡшылар 

ВЕТВЙСТОСТЬ ж ботаҡлылыҡ 
ВЕТВИСТЫЙ, -ая, -ое ботаҡлы, тармаҡлы; 

ветвйстые берёзы ботаҡлы ҡайындар
ВЕТВИТЬСЯ несоә. 1. (пускать отростки) 

ботаҡланыу, ботаҡ ебәреү 2. (разветвляться) 
тармаҡланыу, тармаҡтарға айырылыу

ВЕТВЬ ж 1. ботаҡ; ветви яблонь алмағас бо
таҡтары 2. (ответвление) тармаҡ 3. (линия 
родства) нәҫел тармағы

ВЁТЕР м ел; сйльный вётер көслө ел; слабый 
ветер әкрен ел; вётер поднялся ел күтәрелде; 
вётер улёгся ел туҡтаны ♦ вётер в головё у ко
го башында ел уйнай (донъяга еңел ҡарашлы ке
ше хаҡында); какой вётер занёс; какйм вётром 
занесло ниндәй ел алып килде, ниндәй ел таш
ланы (берәцҙең уйламаган ерҙән килеп инеценә 
ҡарата); бросать (кидать, швырять) дёньги на 
вётер аҡсаны елгә осороу (һыуға һалыу); бро
сать слова на вётер уйламайынса һөйләү; дер
жать нос по вётру теге йәки был хәлгә яраҡла
шырға тырышыу; куда вётер дует (идти, 
смотрёть и т.д.) ел ҡайһы яҡҡа иҫһә, шул яҡҡа 
(йөрөү, барыу, ҡарау) (аумаҡай кеше тураһын
да); ищи вётра в поле ҡойроғон да тота ал
маҫһың, елдәр иҫкән

ВЕТЕРАН м 1. ветеран, ҡарт һуғышсы; вете
ран Гражданской войны Граждандар һуғышы 
ветераны 2. чего ветеран (бер эштә оҙаҡ йылдар 
эшләгән, тәжрибәле кеше); ветеран труда хеҙ
мәт ветераны

ВЕТЕРИНАР м ветеринар, мал врачы, вете
ринария белгесе

ВЕТЕРИНАРИЯ ж ветеринария (хайуандар
ҙың ауырыуҙарын һәм уларҙы дауалау юлда
рын өйрәнә торган фән)

ВЕТЕРИНАРНЫ Й, -ая, -ое ветеринария 
...ы; ветеринарный пункт ветеринария пункты 

ВЕТЕРбК м; уменъш. от вётер аҡрын ел, 
йомшаҡ ел ♦ с ветерком прокатйться елдереп, 
бик шәп барыу

ВЁТКА ж 1. ботаҡ; вётка берёзы ҡайын бо
тағы 2. ж.-д. тармаҡ; железнодорожная вётка
тимер юл тармағы

ВЕТЛА ж өйәңке, аҡ тал
ВЁТО с нескл.; юр. вето, тыйыу, рөхсәт ит

мәү (1. дәцләт хоҡугында: бер хөкцмәт орга
нының икенсе бер орган ҡарарына һалган ты
йыу ы 2. халыҡ-ара хоҡуҡта: бер тауыштан 
хәл ителергә тейешле булган халыҡ-ара колле
гиаль органдарҙың ҡарарҙарын ҡабул иткәндә 
риза булмаусы бер тауыш); наложйть вёто ве
то һалыу; право вёто тыйыу хоҡуғы

ВЕТбШ НЫЙ, -ая, -ое иҫке-моҫҡо, сепрәк- 
сапраҡ...ы; ветошный склад сепрәк-сапраҡ 
склады

136



ВЁТОШЬ ж собир. сепрәк-сапраҡ, иҫке-моҫ
ҡо сепрәк, алам-һалам

ВЁТРЕНИК М  И ВЁТРЕНИЦА ж; разг. еңел 
аҡыллы кеше, елғыуар

ВЁТРЕНИЦА ж елбәҙәк, елбәгәй (цлән) 
ВЁТРЕНО і .  нареч. еңел аҡыллы, елбәҙәк 

(булыу) 2. в знач. сказ., безл. еләҫ; сегодня 
ветрено бөгөн еләҫ

ВЁТРЕНОСТЬ ж еңел аҡыллылыҡ, елбәҙәк- 
лек, елғыуарлыҡ

ВЁТРЕНЫЙ, ая, -ое 1. елле; ветреный день
елле көн 2. перен. еңел аҡыллы, елбәҙәк, елғы
уар; ветреный человек елғыуар кеше

ВЕТРИЛО с; у cm., трад.-поэт. елкән ♦ без 
руля и без ветрйл аныҡ йүнәлешһеҙ, маҡсатһыҙ 

ВЕТРО... урыҫ телендәге ҡушма һцҙҙәрҙең 
“ел” мәгәнәһенә тап килгән тәцге өлөшө, мәҫ., 
ветроуказатель ел күрһәткес

ВЕТРбВКА ж; разг. еңел куртка 
ВЕТРОВОЙ, ая, ое 1. ел ...ы; ветровой 

шквал ел өйөрмәһе 2. (для защиты от ветра) 
еллек ...ы; ветровое стекло еллек быяла

ВЕТРОГбН м 1. прост, еңел аҡыллы, елғы
уар ир-ат 2. тех. ел ҡыуҙырғыс

ВЕТРОГбНКА ж, прост, елғыуар ҡатын-ҡыҙ 
ВЕТРОДВЙГАТЕЛЬ м ел двигателе 
ВЕТРОЗАЩЙТНЫЙ, -ая, -ое елдән һаҡлау

сы, елдән һаҡлай торған; ветрозащйтная полоса 
леса елдән һаҡлаусы урман һыҙаты

ВЕТРОМЁР м\ метеор, ел үлсәгес (ел көсөн 
цлсәц приборы)

ВЕТРОСИЛОВбЙ, -ая, -ое тех. ел көсө 
менән эшләүсе, ел көсө менән эшләгән; ветроси
ловая установка ел көсө менән эшләүсе ҡоролма 

ВЕТРЙК м ; разг. 1. ел двигателе 2. ел тир
мәне

ВЕТРЙНКА I ж; прост, см. ветряк 2
ВЕТРЙНКА II ж; разг. һыу сәсәге (балалар 

ауырыуы)
В ЕТ РЯ Н бЙ , ая, ое ел ...ы; ветряная 

мельница ел тирмәне ♦ воевать (сражаться) с 
ветряными мельницами юҡ-бар менән булышыу; 
ветряная (ветряная) оспа мед. һыу сәсәге (бала
лар ауырыуы)

ВЕТФЕЛЬДШЕР м (ветеринарный фельд
шер) мал фельдшеры

ВЁТХИЙ, -ая, -ое 1. иҫке, иҫкергән, туҙған, 
туҙып бөткән; ветхий дом иҫке өй 2. (о челове
ке) бик ҡарт, ҡартайып бөткән, туҙған; вётхая 
старуха ҡартайып бөткән әбей ♦ Ветхий Завёт 
Тәүрат, Иҫке Ғәһет

ВЕТХОЗАВЕТНЫЙ, -ая, -ое боронғо, иҫке 
ҡарашлы; ветхозаветные нравы иҫке ҡарашлы 
ғөрөф-ғәҙәттәр

в ё т х о с т ь  ж 1. иҫкереү, туҙыу; прийтй в 
ветхость иҫкереп бөтөү 2. (дряхлость) туҙған
лыҡ, ҡартайғанлыҡ, иҫкергән булыу

ВЕШАТЬ
ВЕТЧИНА ж ветчина (тоҙлап ҡаҡланған 

сусҡа ите)
ВЕТШАТЬ несоә. 1. (приходить в негод

ность) иҫкереү, туҙыу 2. (становиться дрях
лым) ҡартайыу, ҡаҡшау

ВЁХА ж 1. маяҡ, билдә; дорога обозначена 
вехами юл маяҡтар менән билдәләнгән; ставить 
вехи билдә сәнсеү, маяҡ ҡаҙау 2. обычно мн. 
вехи төп (мөһим) этап (момент); основные вехи 
истории тарихтың төп этаптары

ВЁЧЕ с; ист. вече (Рустың ҡайһы бер ҡала
ларында иң югары орган булган халыҡ йыйы
лышы)

ВЕЧЕВбЙ, -ая, -ое ист. вече ...ы; вечевая 
площадь вече майҙаны; вечевой колокол вече 
ҡыңғырауы

ВЁЧЕР м 1. кис; собраться к вечеру кискә 
ҡаршы йыйылыу; наступил вечер кис булды 
2. кисә; музыкальный вечер музыка кисәһе; 
устроить литературный вечер әҙәби кисә ойош 
тороу

ВЕЧЕРЁТЬ несов. безл. кисләү, кис булыу 
ВЁЧНО нареч. 1. (бесконечно, всегда) мәңге, 

һәр ваҡыт; материя существует вечно материя 
мәңге йәшәй 2. разг. (постоянно) һәр ваҡыт, 
гел, мәңге; он вечно занят ул мәңге бушамай; 
быть вечно недовольным гел ризаһыҙ булыу, 
мәңге ҡәнәғәт булмау

ВЕЧНОЗЕЛЁНЫЙ, -ая, -ое мәңге йәшел; 
вечнозелёные растения мәңге йәшел үҫемлектәр 

в ё ч н о с т ь  ж мәңгелек, бик оҙаҡ ваҡыт, бик 
оҙаҡ; не вйдеть целую вёчность бик оҙаҡ ваҡыт 
күрмәү ♦ кануть в вёчность онотолоу, эҙһеҙ 
юғалыу; отойти в вёчность үлеү

ВЁЧНЫЙ, -ая, -ое 1. мәңгелек; вёчная ма 
тёрия филос. мәңгелек материя 2. (неизменный) 
үҙгәрмәй торған, үҙгәрешһеҙ; вёчная истина фи
лос. үҙгәрмәй торған хәҡиҡәт 3. (не перестаю
щий существовать) мәңге, мәңгелек, ғүмерлек; 
вёчная мерзлота мәңгелек туңлыҡ; вёчная 
слава мәңгелек дан; вёчная любовь мәңгелек 
мөхәббәт 4. (бессрочный) мәңге; передача зем
ли в вёчное пользование ерҙе мәңгелеккә биреү
5. разг. (постоянный, непрестанный) өҙлөк
һөҙ, туҡтауһыҙ, һәр ваҡыттағы; вёчные споры 
өҙлөкһөҙ бәхәс; вёчная тревога туҡтауһыҙ шом 
♦ вёчное перо у cm. авторучка; вёчный покой 
үлем; заснуть вёчным сном үлеү; на вёки 
вёчные см. век

ВЁШАЛКА ж 1. кейем элгес; повёсить паль
то на вёшалку пальтоны кейем элгескә элеү 
2. разг. (помещение) гардероб, кейем сисеү уры
ны 3. (петля на одежде) елкәлек, элмәк; при
шить вёшалку элмәк тегеү

ВЁШАТЬ I несов. 1. что элеү, элеп ҡуйыу, 
аҫыу; вешать занавески ҡормалар элеү; вёшать 
лампу лампа аҫыу; вёшать картину на стену ҡар-



ВЕШАТЬ
тинаны стенаға элеп ҡуйыу 2. кого (казнитъ) 
аҫыу, аҫып үлтереү ♦ вешать голову башты тү
бән эйеү, төшөнкөлөккә (өмөтһөҙлөккә) бирелеү; 
вешать нос танау төшөү; вешать собак на кого 
бәлә тағыу; хоть топор вешай тын алғыһыҙ, тын
сыу, ҡара төтөн

ВЁШАТЬ II несоө. кого-что (взвешивать) 
үлсәү

ВЁШАТЬСЯ I несоө. 1. аҫылыныу 2. страд, 
от вешать I ♦ вешаться на шёю муйынға 
аҫылыныу

ВЁШАТЬСЯ II несоө. 1. (взвешиваться) 
үлсәнеү 2. страд, от вешать II

ВЕШИТЬ несоө. что; геод. билдә ҡуйыу; ве 
шйть дорогу юлға билдә ҡуйыу 

ВЁШКА ж; уменыи. от вёха 
ВЁШНИЙ, -яя, -ее уст. яҙғы; вешние воды 

яҙғы һыуҙар; вешние лучй яҙғы нурҙар
ВЕЩАНИЕ с 1. см. вещать; дар вещания һөй

ләү оҫталығы 2. радиотапшырыу, радионан һөйләү 
ВЕЩАТЬ несоө. 1. уст., высок, һөйләү, хәбәр 

итеү 2. (предсказывать) алдан белдереү, күрә
ҙәлек итеү 3. (передавать для слушания — о 
радио, телевидении) тапшырыу, хәбәр тапшырыу 

ВЕЩ ЕВбЙ, -ая, -ое 1. әйберләтә, әйбер ме
нән; вещевое довольствие әйберләтә тәьмин 
итеү; вещевое снабжение әйбер менән тәьмин 
итеү 2. әйбер ...ы, нәмә ...ы; вещевой склад әй
бер склады; вещевой мешок әйбер тоғо

ВЕЩЕСТВЕННОСТЬ ж матдилыҡ; вещест
венность мйра донъяның матдилығы

ВЕЩЕСТВЕННЫЙ, -ая, -ое 1. филос. (ма
териальный) матди; вещественный мир матди 
донъя 2. (состоящий из вещей) әйберләтә ...ы, 
әйберҙәр нигеҙендә, әйберҙәр ...ы; веществен
ный урон әйберләтә зыян ♦ вещественные дока
зательства юр. әйберләтә (матди) дәлил

ВЕЩЕСТВО) с матдә; органическое вещество 
органик матдә; химическое вещество химик мат
дә; горючее вещество яныусы матдә; отрав
ляющее вещество ағыулаусы матдә

ВЁЩИЙ, -ая, -ее 1. уст. (проницательный) 
зирәк аҡыллы, үтә күреүсе, алдан күрә белеүсе 
2. күрәҙәлек ителгән, киләсәкте әйтеүсе, алдан 
әйтелгән, юралған; вещие слова киләсәкте әй
теүсе һүҙҙәр (юрау)

ВЕЩИЦА ж 1. уменъш. от вещь 1; 2. (не
большое музыкальное или литературное про
изведение) әҫәр

ВЁЩНЫЙ, -ая, -ое спец, әйберләтә ♦ вещное 
право юр. әйбергә булған хоҡуҡ (әйберҙәргә эйә 
булыу нормаларын билдәләгән гражданлыҡ хо
ҡуғы)

ВЕЩ ^Н М  И ВЕЩУНЬЯ ж; уст. (прорица
тель и прорицательница) күрәҙәсе, киләсәкте 
алдан әйтеүсе, юраусы

ВЕЩЬ ж 1. әйбер, нәмә 2. мн. вещи (об оде
жде и т.д.) кейемдәр, кейем-һалым 3. мн. вёщи

(имущество) әйберҙәр, мөлкәт 4. (произведение 
литературы, искусства, науки) әҫәр; написать 
хорошую вещь яҡшы әҫәр яҙыу 5. (явление дей
ствительности, факт) күренеш, хәл, ваҡиға, 
хәл ваҡиға; вникать в причину вещей хәл 
ваҡиғаларҙың сәбәптәренә төшөнөү 6. (нечто, 
что-то) нәмә, ниҙер; странная вещь сердце че
ловеческое кеше йөрәге ғәжәп нәмә 7. обычно 
мн. вёщи; филос. нәмә, зат; есть вёщи вне наше
го сознания беҙҙең аңыбыҙҙан тыш нәмәләр бар 
♦ в порядке вещёй ғәҙәттәге, тәбиғи; называть 
вёщи свойми именами дөрөҫөн һөйләү, тураһын 
әйтеү

ВЁЯЛКА ж; с.-х. елгәргес
ВЁЯЛЫЦИК М  и ВЁЯЛЫЦИЦА ж елгәреү

се, елгәргестә эшләүсе
ВЁЯНИЕ с 1. иҫеү, өрөү (ел); лёгкое вёяние

вётра елдең йомшаҡ ҡына иҫеүе 2. билге, билдә; 
пёрвые вёяния осени көҙҙөң беренсе билдәләре
3. перен. (направление, тенденция) ағым, йү
нәлеш; новые вёяния в искусстве сәнғәттәге яңы 
йүнәлештәр

ВЁЯНЫЙ, -ая, -ое елгәргән, елгәрелгән; вея
ное зерно елгәрелгән ашлыҡ

ВЁЯТЬ несоө. 1. (дутъ — о слабом ветре) 
иҫеү, өрөү; вётер вёет ел иҫә 2. чем обычно 
безл. бәреү, еҫе килеү, аңҡыу; вёет прохладой 
һалҡын бәрелә; вёет весной яҙ еҫе килә 3. (раз
веваться) елберҙәү; вёют знамёна байраҡтар ел- 
берҙәй 4. что и без доп. (очищать зерно) ел
гәреү; вёять пшенйцу бойҙай елгәреү

ВЖАТЬ сов. что ҡыҫыу, ҡыҫтырыу
ВЖАТЬСЯ сов. ҡыҫылыу, һырыныу; вжать

ся в спинку сидёнья ултырғыс арҡаһына һы
рыныу

ВЖИВАТЬСЯ несов. см. вжиться
вжиться сов.; разг. (свыкнуться) эйәлә

шеү, күнегеү, үҙләшеү, инеп китеү; актёр вжил
ся в свою роль актер үҙенең роленә инеп китте

В З ... (взо ..., взъ..., в с ...) приставка
1. хәрәкәттең югарыға ҡарай йцнәлешен 

белдерә, мәҫ., взлетёть юғарыға ҡарай осоу
2. хәрәкәттең йә берәй хәлдең көсәйецен, 

арта барыуын, мәҫ., взбухнуть бүртеп (ҡаба
рып) китеү; взорвать шартлатыу; взвыть (о жи
вотных) олоп ебәреү; (о человеке) үкереп илап 
ебәреү

3. хәрәкәттең тамамланырын, тулыла
нырын, мәҫ., взбесйть асыуын ҡабартыу (үр
тәү); взболтать болғатыу, туғыу (туҡыу); встать 
туҡтау (туҡталыу)

ВЗАД: взад и вперёд артҡа-алға, үрле-түрле, 
тегеләй ҙә былай; ни взад, ни вперёд ни артҡа, 
ни алға (бармау); йә ары, йә бире (йөрөмәү); бер 
урында туҡтап ҡалыу

ВЗАИМНОСТЬ ж уртаҡлыҡ, ҡара-ҡаршы 
(үҙ-ара) мөнәсәбәттәшлек, хөрмәт, дуҫлыҡ,



ВЗБИТЬ
мөхәббәт; отвечать взаймностью хөрмәт менән 
яуап биреү; взаймность обязательств йөкләмә
ләрҙең уртаҡлығы

ВЗАИМНЫЙ, -ая, -ое үҙ-ара, бер-береңә, 
ҡара-ҡаршы, ике яҡтың да; взаймное доверие 
бер-береңә ышаныу; взаймная помощь үҙ-ара 
ярҙам; взаймная любовь үҙ-ара мөхәббәт; взайм
ное согласие ике яҡтың да ризалығы

ВЗАИМ О... урыҫ телендәге ҡушма һщҙәр- 
ҙең “цҙ-ара”, “икәц-ара” мәғәнәләрен аңлатҡан 
беренсе өлөшө, мәҫ., взаимовлияние үҙ-ара йо
ғонто; взаимоотношение үҙ-ара мөнәсәбәт

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ с үҙ-ара йоғонто яһау, 
үҙ-ара килешеп эш итеү, бәйләнешле хәрәкәт; 
взаимодействие органов ағзаларҙың үҙ ара 
тәьҫир итешеүе; взаимодействие общественных 
явлений йәмғиәт күренештәренең үҙ-ара йоғонто 
яһауы; взаимодействие всех родов войск бар 
лыҡ ғәскәр төрҙәренең бәйләнешле хәрәкәте

ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ несоө. үҙ ара йо 
ғонто яһау, үҙ-ара тәьҫир итешеү, бәйләнешле 
хәрәкәт итеү

ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ ж үҙ-ара бәйле 
лек, бер-береһенә бәйлелек; взаимозавйсимость 
между промышленностью и сельским хозяйст
вом сәнәғәт менән ауыл хужалығы араһында үҙ- 
ара бәйлелек

ВЗАИМОИСКЛЮЧАЮЩИЙ, ая, ее ҡап
ма-ҡаршы, бер-береһен кире ҡағыусы; взаимоис
ключающие мнения ҡапма-ҡаршы фекерҙәр

ВЗАИМООБОГАЩЁНИЕ с бер береһен ба 
йытыу; взаимообогащение языков телдәрҙең 
бер-береһен байытыуы

ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ ж үҙ-ара 
бәйләнгәнлек (бәйләнеш), шартлы бәйлелек

ВЗАИМООТНОШЕНИЕ с 1. (взаимодейст
вие) үҙ-ара бәйләнеш, мөнәсәбәт; экономйческое 
и политическое взаимоотношение государств 
дәүләттәрҙең иҡтисади һәм сәйәси бәйләнеше 
2. мн. взаимоотношения үҙ-ара мөнәсәбәт; у ме
ня с ним хорошие взаимоотношения уның менән 
мөнәсәбәтебеҙ яҡшы

ВЗАИМОПОМОЩЬ ж үҙ-ара ярҙам, ярҙам
лашыу, бер-береңә ярҙам ♦ касса взаимопомощи 
үҙ-ара ярҙам кассаһы

ВЗАИМОПОНИМАНИЕ с үҙ ара аңлашыу, 
үҙ-ара килешеү, бер-береһен аңлау; между нами 
полное взаимопонимание бер беребеҙҙе тулы 
һынса аңлайбыҙ

ВЗАИМОСВЙЗЬ ж (үҙ-ара) бәйләнеш; куль
турная взаимосвязь мәҙәни бәйләнеш

ВЗАЙМЫ нареч. үтескә, бурысҡа, көтәсәккә; 
взять взаймы бурысҡа алыу; дать взаймы үтескә 
биреү

ВЗАМЁН нареч. и предлог 1. нареч. ал
машҡа; предложйть взамен собственный план
алмашҡа үҙ планыңды тәҡдим итеү 2. предлог с 
род. п. (вместо) урынына; его назначили вза

мен старшего инженера уны өлкән инженер 
урынына ҡуйҙылар

ВЗАПЕРТЙ нареч. 1. бикле, йоҙаҡлы, бик 
аҫтында, йоҙаҡ аҫтында; держать взапертй кого- 
л. кемеделер бик аҫтында тотоу 2. перен. (ө 
уединении) бикләнеп, яңғыҙ, аралашмай; жить 
взапертй бикләнеп йәшәү

ВЗАПРАВДАШНИЙ, -яя, -ее прост, ысын; 
билет был взаправдашний билет ысын ине

ВЗАПРАВДУ нареч.] прост, ысын, ысынлап 
та, ысындан да; он взаправду растерялся ул 
ысынлап та юғалып ҡалды

ВЗАПУСКИ нареч.] разг. ҡыуышып, уҙы
шып, баҫтырышып, кем уҙарҙан; бежать взапус
ки ҡыуышып йүгереү

ВЗАСбС: целоваться взасос һурып үбешеү 
ВЗАТЙЖКУ: курить взатяжку (төтөндө) 

эскә һурып тәмәке тартыу
ВЗАХЛЁБ нареч/, прост, йотлоғоп, ҡабала

нып; рассказывать взахлёб йотлоғоп һөйләү 
ВЗАШЕЙ и в з а ш ё й  нареч.', прост, елкә

һенә биреп, эткеләп-төрткөләп; взашей прогнать 
елкәһенә биреп ҡыуып сығарыу

ВЗБАДРИВАТЬ несоө. см. взбодрить 
ВЗБАДРИВАТЬСЯ несоө. страд, от взбад

ривать
ВЗБАЛАМУТИТЬ сов.', прост. 1. кого-что 

(взволновать) юҡҡа тынысһыҙлау (борсоу), 
ҡуҙғытыу, бутау 2. что (взмутитъ) буръяҡлан
дырыу, болғатыу

ВЗБАЛАМУТИТЬСЯ сов.', прост. 1. (взвол
новаться) юҡҡа тынысһыҙланыу, борсолоу 
2. (взмутиться) буръяҡланыу, болғаныу

ВЗБАЛМОШНЫЙ, -ая, -ое разг. килделе- 
киттеле, дыуамал, тинтәк

ВЗБАЛТЫВАТЬ несоө. см. взболтать 
ВЗБАЛТЫВАТЬСЯ несоө. страд, от взбал

тывать
ВЗБЕГАТЬ несоө. см. взбежать
ВЗБЕЖАТЬ сов. йүгереп менеү, йүгереп ме

неп китеү; взбежать по лестнице баҫҡыстан 
йүгереп менеп китеү

ВЗБЕЛЕНИТЬ сов. кого-что', прост, бик 
ҡаты ярһытыу, шаштырыу, шашындырыу

ВЗБЕЛЕНИТЬСЯ сов.', прост, бик ҡаты яр
һыу, шашыу, шашыныу, ҡотороноу

ВЗБЕСИТЬ сов. кого-что ҡотортоу, үртәү, 
асыуын ҡабартыу (килтереү); взбесйть свойм 
равнодушием битарафлығы менән асыу ҡа
бартыу

ВЗБЕСИТЬСЯ сов. 1. ҡотороу 2. (прийти в 
бешенство) ярһыу, ҡотороноу, шашыныу, тиле
реү, енләнеү

ВЗБИВАТЬ несоө. см. взбить 
ВЗБИВАТЬСЯ несоө. страд, от взбивать 
ВЗБИРАТЬСЯ несоө. см. взобраться
ВЗБИТЬ сов. что 1. (напр., подушки, пери

ну ) күпертеү, ҡабартыу 2. (вспенить жидкость)



ВЗБИТЬСЯ
бешеү, туҡып күпертеү, туғып күбекләндереү; 
взбить слйвки һөт өҫтөн туҡып күпертеү; взбить 
яичные белкй йомортҡа ағын туҡып күбеклән
дереү

ВЗБИТЬСЯ сов. 1. ҡабарыу, күпереү 2. (вспе
ниться) күбекләнеү, күпереү

ВЗБЛЕСК м ялтырау; взблеск молнии йәшен 
ялтырауы

ВЗБЛЁСКИВАТЬ несоә. см. взблеснуть 
ВЗБЛЕСНУТЬ сов. ялтырап китеү; взблес

нула молния йәшен ялтырап китте
ВЗБОДРИТЬ сов.; разг. кого-что дәртләнде

реп ебәреү, күңелен күтәреп ебәреү; взбодрйть 
докладчика докладсыны дәртләндереп ебәреү 

ВЗБОДРИТЬСЯ сов.; разг. дәртләнеп китеү, 
күңел күтәрелеп китеү

ВЗБОЛТАТЬ сов. что болғатыу, туҡыу; 
взболтать кефйр кефирҙы туҡыу

ВЗБОЛТАТЬСЯ сов. (о жидкости) болға
ныу, туҡылыу

ВЗБОРОЗДИТЬ сов. что бураҙналау, бураҙ
налап сығыу

ВЗБОРОНИТЬ сов. что тырмалау, тырма
тыу, тырматып сығыу

ВЗБОРОНОВАТЬ сов. см. взборонйть 
ВЗБРАСЫВАТЬ несоә. см. взбросить
ВЗБРАСЫВАТЬСЯ несоѳ. страд. от 

взбрасывать
ВЗБРЕДАТЬ несоә. см. взбрестй
ВЗБРЕСТИ сов.', разг. ҡыйынлыҡ менән ме

неү, тырышып-тырмашып менеү ♦ взбрестй в 
голову (на ум) башҡа уй килеү

ВЗБРбСИ ТЬ сов.', разг. 1 . (бросить вверх) 
өҫкә ташлау, өҫкә ырғытыу; взбросить камни 
таштарҙы өҫкә ырғытыу 2. (вскинутъ) кинәт кү
тәреү; взбросить ружьё мылтыҡты кинәт кү
тәреү

ВЗБРЫКИВАТЬ несоә. см. взбрыкнуть
ВЗБРЫКНУТЬ сов. (о животных) тибеп 

ебәреү, тибеү
ВЗБУГРЙТЬ сов. ҡалҡыу итеү 
ВЗБУГРЙТЬСЯ сов. ҡалҡыуланыу 
ВЗБУДОРАЖИВАТЬ несов. см. взбудоражить 
ВЗБУДОРАЖИВАТЬСЯ несоѳ.', разг. 1. см. 

взбудоражиться 2. страд, от взбудораживать 
ВЗБУДОРАЖИТЬ сов. кого-что', разг. ығы- 

зығы тыуҙырыу, ҡуҙғытыу, ярһытыу
ВЗБУДОРАЖИТЬСЯ сов.', разг. ығы-зығы 

килеү, ҡуҙғыу, ярһыу
ВЗБУНТОВАТЬ сов. кого-что баш (бунт) 

күтәртеү, болаға ҡотортоу (өндәү)
ВЗБУНТОВАТЬСЯ сов. бола күтәреү (сыға

рыу), күтәрелеү; солдаты взбунтовались һалдат
тар баш күтәрҙе

ВЗБУРЛИТЬ сов. что күбекләндереү, күбекләү 
ВЗБУХАТЬ несоә. см. взбухнуть 
ВЗБУХНУТЬ сов. 1. бүртеү, күбеү, ҡабарыу, 

шешенеү; почки на деревьях взбухли ағас бө

рәләре бүрткән; взбухшие вёки шешенгән күҙ 
ҡабаҡтары 2. (о реке, ручье) ташып сығыу, та
шыу; река взбухла йылға ташып сыҡҡан

ВЗБУЧИТЬ I сов. кого-что; прост, ныҡ 
туҡмау, ҡаты әрләү

ВЗБУЧИТЬ II сов. кого-что безл.; прост. 
күбеү, ҡабарыу

ВЗБУЧИТЬСЯ сов.', прост, күбенеү, ҡаба
рыныу

ВЗБУЧКА ж; прост. 1. (побои) туҡмау, бир
геләп (туҡмап) алыу; дать взбучку биргеләп 
алыу 2. (выговор) әрләнеү, һүгелеү, ҡаты шелтә; 
получйть взбучку әрләнеп алыу

ВЗБУШЕВАТЬСЯ сов.', трад.-поэт. (о вет
ре, море и т.п.) кинәт ҡотороноп китеү, дауыл
лай башлау; погода взбушевалась көн дауыллай 
(боҙола) башланы

ВЗВАЛИВАТЬ несов. см. взвалйть 
ВЗВАЛИВАТЬСЯ несоә. 1. см. взвалйться 

2. страд, от взваливать
ВЗВАЛИТЬ сов. 1. кого-что (ношу) йөк

мәтеү, күтәртеү, һалыу; взвалйть мешок мукй на 
плечо бер тоҡ ондо яурынға һалыу 2. что; пе- 
рен., разг. (обременитъ чем-л.) йөкләтеү, ау
ҙарыу; взвалйть работу эш йөкләтеү 3. что; пе- 
рен., разг. (приписать) япһарыу, ауҙарыу, һыл
тау; взвалйть вину на другого ғәйепте кемгәлер 
япһарыу

ВЗВАЛИТЬСЯ сов. на кого-что', разг. (груз
но лечь, сесть на что-л.) йәйелеп ятыу

ВЗВЁСИТЬ сов. 1. кого-что үлсәү, ауыр
лыҡты үлсәү; взвесить мешок тоҡто үлсәү
2. что; перен. үлсәп (уйлап, тикшереп) ҡарау; 
взвесить все доводы барлыҡ дәлилдәрҙе лә тик
шереп ҡарау

ВЗВЁСИТЬСЯ сов. үлсәнеү 
ВЗВЕСТИ сов. 1. кого-что (ведя, помочь 

подняться) күтәреү, өҫкә мендереү 2. (соору
дитъ, построитъ) һалыу, төҙөү, күтәреү
3. (приписать кому-л.) япһарыу, ябыу, ауҙа
рыу, яғыу, тағыу; взвестй клевету яла яғыу 
♦ взвестй курок тәтене күтәреү

ВЗВЕСТИСЬ сов. (встать на боевой 
взвод — об оружии) ҡоролоу; курок легко 
взвёлся тәте еңел ҡоролдо

ВЗВЁШИВАНИЕ с см. взвесить 
ВЗВЁШИВАТЬ несов. см. взвесить 
ВЗВЕШИВАТЬСЯ несоѳ. 1. см. взвеситься 

2. страд, от взвешивать
ВЗВИВАТЬ несов. см. взвить 
ВЗВИВАТЬСЯ несоә. 1 . см. взвйться 

2. страд, от взвивать
ВЗВИЗГ м; разг. сыйылдау, сыйылдау тауы

шы, сәрелдәү тауышы, һыҙғырыу; взвизг пули 
пуля һыҙғырыуы

ВЗВИЗГИВАТЬ несов. см. взвизгнуть
ВЗВИЗГНУТЬ сов. сыйылдап ебәреү (ҡу

йыу), сәрелдәп ебәреү (ҡуйыу)
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взвинтить сов. кого-что; разг. ярһытыу, 
ҡуҙғытыу, тулҡынландырыу; нервы взвйнчены 
нервылары ярһыған ♦ взвинтйть цены хаҡты са
манан тыш күтәреү, самаһыҙ арттырыу

ВЗВИНТЙТЬСЯ сов.; разг. ярһыу, ҡуҙғыу, 
тулҡынланыу; нервы взвинтйлись нервылар яр
һыны (ҡуҙғыны)

ВЗВИНЧИВАТЬ несов. см. взвинтйть 
ВЗВЙНЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. взвин- 

тйться 2. страд, от взвйнчивать
ВЗВИТЬ сов. что күтәреү, өйрөлтөп күтәреү; 

ветер взвил пыль ел санды өйрөлтөп күтәрҙе 
ВЗВИТЬСЯ сов. ҡапыл өҫкә күтәрелеү, 

өҫкә атылыу, шыҡыйып осоу; орёл взвился 
под облака бөркөт шыҡыйып болоттарға инеп 
китте

ВЗВЙХРИТЬ и ВЗВИХРЙТЬ I сов. что] 
разг. өйөрөлдөрөү, ойоҡһотоп күтәреү, өйөрөп 
күтәреү; ветер взвйхрил снежную пыль ел
ҡарҙы ойоҡһотоп күтәрҙе

ВЗВИХРИТЬ II сов. что] разг. (о волосах) 
туҙғытыу, туҙҙырыу

ВЗВЙХРИТЬСЯ и ВЗВИХРЙТЬСЯ I сов. 
ойоҡһотоп күтәрелеү, өйөрөлөп күтәрелеү

ВЗВИХРЙТЬСЯ II сое.; разг. (о волосах) 
туҙғыу, туҙыу

ВЗВОД I м ; воен. взвод; пехотный взвод пе
хота взводы

ВЗВОД II м тәте, взвод (атыу ҡоралының 
сирткесте ыскындыра торган ыргаҡ рәцешен- 
дәге өлөшө)] пистолет на взводе пистолет тәтегә 
ҡуйылған ♦ быть на взводе ҡыҙмаса булып алыу 

ВЗВОДИТЬ несов. см. взвестй 
ВЗВОДИТЬСЯ несов. 1. см. взвестйсь

2. страд, от взводйть
ВЗВОДНОЙ, ая, -ое взвод ...ы; взводная 

пружйна тәте пружинаһы
ВЗВОДНЫЙ, ая, ое 1. взвод .. .ы; взводный 

командйр взвод командиры 2. в знач. сущ. 
взводный м взвод командиры

ВЗВОЛНОВАННОСТЬ ж тынысһыҙлыҡ, 
тулҡынланыу

ВЗВОЛНОВАННЫЙ, ая, ое 1. прич. от 
взволновать; она была взволнована встречей
уны осрашыу тулҡынландырған ине 2. прил. 
(встревоженный) тулҡынланған, борсоулы; 
взволнованный вид тулҡынланған ҡиәфәт
3. прил. (выражающий волнение) тулҡынлан
ған; говорйть взволнованным голосом тулҡын 
ланған тауыш менән һөйләү

ВЗВОЛНОВАТЬ сов. 1. что тулҡындырыу, 
тулҡынландырыу; ветер взволновал озеро ел 
күлде тулҡындырҙы 2. кого-что әҫәрләндереү, 
йөрәкһетеү, тулҡынландырыу, борсоу; разговор 
его взволновал һөйләшеү уны йөрәкһетте

ВЗВОЛНОВАТЬСЯ сов. 1. тулҡынланыу, 
тулҡыныу 2. борсолоу, әҫәрләнеү, йөрәкһеү, 
тулҡынланыу, тынысһыҙланыу

взволбчь сов. кого-что] прост, (үргә) 
һөйрәп мендереү

в з в о р Ач и в а т ь  несов. см. взворотйть 
в з в о р Ач и в а т ь с я  несов. страд, от взво 

рачивать
ВЗВОРОТИТЬ сов.] прост. 1. (взвалитъ) 

көскә күтәреп һалыу 2. (ворочая, привести в 
беспорядок) аҫтын-өҫкә әйләндереү, болартыу 

ВЗВЫТЬ сов. 1. (о животных) олоп ебәреү, 
сыйылдап ебәреү 2. разг. (громко заплакать) 
үкереп (аҡырып) илап ебәреү

ВЗГЛЯД м 1. ҡараш, ҡарау, күҙ ҡарашы; пе
чальный взгляд ҡайғылы ҡараш; пристальный 
взгляд текләп ҡарау; бросить взгляд ҡараш таш
лау, күҙ төшөрөү; обменяться взглядами ҡараш 
(күҙ) ташлау, ҡарашып аңлашыу 2. ҡараш, фе
кер; правильный взгляд дөрөҫ ҡараш; разделять 
взгляды ҡарашын уртаҡлашыу, фекеренә ҡушы
лыу ♦ на взгляд ҡарап торғанда, тыштан ҡара
ғанда; на мой (твой, его и т.д .) взгляд минеңсә 
(һинеңсә, уныңса Һ.6 .), минең фекеремсә (һинең 
фекереңсә, уның фекеренсә); на первый взгляд 
беренсе (тәү) ҡарашҡа; с первого взгляда: 
1) шунда уҡ; 2 ) тәү ҡарамаҡҡа, тәү ҡарашҡа 

ВЗГЛЙДЫВАТЬ несов. см. взглянуть взглянуть сов. 1. ҡарап алыу, күҙ ташлау 
(һалыу); взглянуть в лицо йөҙөнә ҡарап алыу 
2. перен. иғтибар итеү, ҡарау; взглянуть на дело 
эшкә иғтибар итеү (ҡарау)

В ЗГбРО К  м] разг. түбә, түмәләс 
ВЗГбРЬЕ с; разг. ҡалҡыулыҡ 
ВЗГРЕВАТЬ несов. см. взгреть 
ВЗГРЕТЬ сов. кого; прост, туҡмау, ныҡ 

әрләү, шелтәләү, ҡыҙҙырыу
ВЗГРОМОЖДАТЬ несов. см. взгромоздйть 
ВЗГРОМОЖДАТЬСЯ несов. 1. см. взгро

моздиться 2. страд, от взгромождать
ВЗГРОМОЗДИТЬ сов. что] разг. өҫтө-өҫ

төнә бейек итеп өйөү (тейәү, мендереү)
ВЗГРОМОЗДИТЬСЯ сов.] разг. көс-хәл ме

нән менеү (күтәрелеү), менеп ултырыу
ВЗГРУСТНУТЬ сов.] разг. күңелһеҙләнеп 

китеү, эс бошоп китеү, яманһыулау
ВЗГРУСТНУТЬСЯ сов. безл.] разг. (о вне

запном чувстве грусти, печали) күңелһеҙләнеп 
(эс бошоп) китеү, күңелһеҙ булып китеү, яман
һыулай башлау; мне взгрустнулось миңә кү
ңелһеҙ булып китте

ВЗДВАИВАТЬ несов. см. вздвоить вздвбить сов. что ике рәт итеп теҙеү, ике 
рәт итеү

ВЗДВОИТЬ сов. что] с.-х. икенсе тапҡыр 
һөрөү, яңынан һөрөүвздвбиться сов. ике рәткә теҙелеү 

ВЗДЕВАТЬ несов. см. вздеть 
ВЗДЁРГИВАТЬ несов. см. вздёрнуть 
ВЗДЁРГИВАТЬСЯ несов. 1. см. вздёрнуться 

2. страд, от вздёргивать

ВЗДЁРГИВАТЬСЯ



ВЗДЁРНУТЫЙ
в з д е р н у т ы й , -ая, -ое 1. прич. от вздёр

нуть 2. прил. өҫкә ҡараған, сәкәйгән (танау, яу
рындар һ.б.)', вздёрнутый нос сәкәйгән танау 

ВЗДЕРНУТЬ сов.; разг. 1. что тартып кү
тәреү (мендереү), өҫкә күтәреү 2. кого; прост. 
аҫыу, аҫып үлтереү ♦ вздёрнуть нос танау күтә
реү, һауаланыу, эреләнеү; вздёрнуть плечами 
яурын һикертеү (аңлашылмауҙы, ризаһыҙлыҡ
ты белдереп)

ВЗДЕРНУТЬСЯ сов.; разг. өҫкә күтәрелеү, 
өҫкә тартылыу

ВЗДЕТЬ сов. 1. уст. өҫкә күтәреү, төбәү; 
вздеть глаза к потолку күҙҙәрҙе түшәмгә төбәү
2. уст., прост, кейеү, кейҙереү 3. прост, (наса
дитъ, нанизать на что-л.) кейҙереү, теҙеү 

ВЗДОР м; разг. юҡ-бар (буш, мәғәнәһеҙ) һүҙ, 
сафсата; нестй вздор юҡ-бар һүҙ һөйләү

В ЗД бРИ Т Ь  несов.; разг. талашыу, ыҙғы
шыу, әрләшеү

ВЗДбРНО СТЬ ж 1. мәғәнәһеҙлек, нигеҙһеҙ
лек; вздорность болтовнй һүҙҙең мәғәнәһеҙлеге 
2. ыҙғыш-талашҡа әүәҫлек, ыҙғышыу санлыҡ; 
вздорность человека кешенең ыҙғышыусанлығы 

ВЗДбРН Ы Й , -ая, -ое разг. 1. юҡ-бар, мәғә
нәһеҙ, буш; вздорный слух юҡ-бар хәбәр 
2. ыҙғышыусан, ыҙғыш-талашҡа әүәҫ; вздорный 
человек ыҙғышыусан кеше

ВЗДОРОЖАТЬ сов. ҡыйбатланыу, ҡиммәт
ләнеү, хаҡы артыу (күтәрелеү)

ВЗДОХ м тын (һулыш) алыу, тәрән һулау, 
көрһөнөү ♦ испустйть последний вздох үлеү, 
вафат булыу, һуңғы һулышты алыу

ВЗДОХНУТЬ сов. 1. тын алыу, ауыр һулау, 
көрһөнөү; вздохнйте глубже тәрәнерәк тын алы
ғыҙ 2. разг. ял итеп алыу, хәл алыу, тын алыу; 
я устал, дайте вздохнуть мин арыным, ял итеп 
алырға ирек бирегеҙ ♦ вздохнуть свободно (сво
боднее) тынысланып ҡалыу, тын алып ҡалыу 

ВЗДРАГИВАТЬ несов. см. вздрогнуть I 
ВЗДРЕМНУТЬ сов.; разг. серем итеп алыу 
ВЗДРбГНУТЬ сов. һиҫкәнеү, тертләү, һиҫ

кәнеп (тертләп, ҡалтырап) китеү; он вздрогнул 
от Hcnjra ул ҡурҡыуынан һиҫкәнеп китте 

ВЗДУВАТЬ несов. см. вздуть I 
ВЗДУВАТЬСЯ несов. 1. см. вздуться 

2. страд, от вздувать
ВЗДУМАТЬ сов.; разг. ҡапыл уйлау, уйлап 

алыу, ҡапыл -маҡсы/-мәксе булыу, ҡапыл 
ғ а /  ғә булыу; я вздумал заняться спортом мин 

спорт менән шөғөлләнергә булдым ♦ не 
вздумай(те) с неопр. уйламағыҙ ҙа, башығыҙға 
ла (уйығыҙға ла) килтермәгеҙ

ВЗДУМАТЬСЯ сов. безл.; разг. ҡапыл (ки- 
нәт) бер уйға килеү, көтмәгәндә бер фекергә ки
леү; мне вздумалось пойти в кино ҡапыл башы 
ма киноға барыу уйы килде

ВЗДУРИТЬСЯ сов.; прост, аҡылһыҙланыу, 
тилеләнеү, шашыныу

ВЗДУТИЕ с 1. см. вздуться 2. (припух
лость) шешмәк

ВЗДУТЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от вздуть I;
2. прил. (распухший) күпкән, шешенгән; 
вздутый живот күпкән ҡорһаҡ 3. прил.; перен. 
(чрезмерно повышенный) артыҡ күтәрелгән, ар
тыҡ ҡабартылған; вздутые цёны артыҡ 
күтәрелгән хаҡтар

ВЗДУТЬ I сов. что 1. иҫеп (өрөп) күтәреү, 
өрөп осороу; ветер вздул песок ел өрөп ҡомдо 
күтәрҙе 2. (раздутъ, надутъ) ҡабартыу, күбен
дереү; у меня вздуло щёку безл. яңағым ҡаба
рып сыҡты 3. перен., разг. (поднять цены) 
хаҡты күтәреү; вздуть цёны хаҡтарҙы артыҡ 
күтәреү 4. прост, (разжечь) тоҡандырыу, ҡа
быҙыу; вздуть огонь ут тоҡандырыу

ВЗДУТЬ II сов. кого; прост, туҡмап ташлау, 
бешеү, кәрәген биреү

ВЗДУТЬСЯ сов.; разг. 1. (надуться) ҡаба
рыу; паруса вздулись елкәндәр ҡабарҙы 2. (под
няться выше обычного уровня) күтәрелеү, ар
тыу; река вздулась после проливных дождей 
ҡойоп яуған ямғырҙан һуң йылға күтәрелде
3. (вспухнутъ) ҡабарып сығыу, күбеп сығыу, 
шешенеү; щека вздулась яңаҡ шешенгән 4. пе
рен.; разг. (увеличиться — о ценах) хаҡ кү
тәрелеү (артыу)

ВЗДЫБИТЬ сов. кого үрә торғоҙоу, арт аяғы
на баҫтырыу (атты); вздыбить коня атты үрә 
торғоҙоу

ВЗДЫБИТЬСЯ сов. 1. үрә тороу, арт аяғына 
баҫыу (ат тураһында) 2. (подняться кверху) 
өҫкә күтәрелеү, үрә тороу; волосы вздыбились 
сәстәр үрә торҙо

ВЗДЫБЛИВАТЬ несов. см. вздыбить
ВЗДЫБЛИВАТЬСЯ несов. см. вздыбиться
ВЗДЫМАТЬ несов. что борҡотоу, күтәреү, 

туҙҙырыу; вздымать пыль саң күтәреү
ВЗДЫМАТЬСЯ несов. 1. (подниматься 

кверху) өҫкә күтәрелеү, олғашыу; ракеты взды
мались к нёбу ракеталар һауаға олғашты; волны 
вздымались тулҡындар өҫкә күтәрелде 2. (о гру
ди) ҡалҡыу; грудь вздымалась күкрәге ҡалҡты 
3. страд, от вздымать

ВЗДЫХАНИЕ с тын (һулыш) алыу, һулыш
ВЗДЫХАТЕЛЬ м; разг., шутл. ғишыҡ то

тоусы
ВЗДЫХАТЬ несов. 1. көрһөнөү, ауыр һулау, 

уфылдау; тяжело вздыхать ауыр итеп көрһөнөү 
2. о ком-чём, по ком-чём яманһыулау, һағыныу, 
юҡһыныу 3. по ком; разг., уст. яратып йөрөү, 
ғашиҡ булыу

ВЗИМАНИЕ с см. взимать
ВЗИМАТЬ несов. что (взыскивать) түләтеү, 

алыу, йыйыу; взимать пошлину пошлина тү
ләтеү

ВЗИМАТЬСЯ несов. страд, от взимать
ВЗИРАНИЕ с; уст. ҡарау
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взмылиться
ВЗИРАТЬ несов. на кого-что ҡарау, ҡарап 

тороу
ВЗЛАМЫВАНИЕ с ватыу 
ВЗЛАМЫВАТЬ несов. см. взломать 
ВЗЛАМЫВАТЬСЯ несов. 1. см. взломаться 

2. страд, от взламывать
ВЗЛЕЗАТЬ несов. см. взлезть 
ВЗЛЕЗТЬ сов. үрмәләп менеү, менеү, күтә- 

релеү
ВЗЛЕЛЁЯТЬ сов. 1. кого иркәләп (һөйөп) үҫ

тереү; взлелеять дочь ҡыҙҙы иркәләп үҫтереү 
2. что\ перен. (уй, фекер) йөрөтөү, тыуҙырыу; 
взлелеять надежду ышаныс тыуҙырыу

ВЗЛЕТ м 1. см. взлететь; во время взлёта 
осоп күтәрелгәндә 2. чего', перен. күтәрелеш, 
осош; взлёт научного творчества фәнни ижад 
күтәрелеше

ВЗЛЕТАТЬ несов. см. взлететь
ВЗЛЕТЁТЬ сов. 1. (осоп) күтәрелеү, осоп ме

неү; ракета взлетела ракета күтәрелде; птйца 
взлетела на скалу ҡош ҡаяға осоп менде 2. разг. 
(взбежать наверх) йүгереп менеү, атылып ме
неү; взлететь на лестницу баҫҡысҡа атылып ме
неү ♦ взлететь на воздух: 1) көлө күккә осоу 
(шартлау)', 2 ) юҡҡа сығыу, емерелеү (өмөт, 
хыял, план һ.б.)

ВЗЛЕТНЫЙ, -ая, -ое осоп менеү ...ы, осоп 
күтәрелеү ...ы; взлётная дорожка осоп күтәре
леү юлы

ВЗЛОМ м см. взломать; взлом замка йоҙаҡ
ты ватып асыу

ВЗЛОМАТЬ сов. что 1. ватыу, ватып асыу, 
емереү, аҡтарып ташлау; взломать дверь ишекте 
ватыу; взломать пол иҙәнде аҡтарып ташлау 
2. әоен. өҙөү, емереү; взломать оборону про 
тйвника дошман оборонаһын емереү

ВЗЛОМАТЬСЯ сов. (о льде) аҡтарылып 
асылыувзлбмщик м йоҙаҡ ватыусы, йорт-йыһаз 
ҡарағы

ВЗЛОХМАТИТЬ сов. что туҙҙырыу, туҙғы
тыу, тырпайтыу; взлохматить волосы сәс(тәрҙе) 
туҙҙырыу

ВЗЛОХМАТИТЬСЯ сов. туҙыу, туҙғыу, тыр
пайыу; волосы взлохматились сәстәр туҙып 
бөткән

ВЗЛОХМАЧЕННЫЙ, ая, ое 1. прич. от 
взлохматить 2. прил. туҙған, туҙғыған, тыр
пайған

ВЗЛОХМАЧИВАТЬ несов. см. взлох
матить

ВЗЛОХМАЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. взлох
матиться 2. страд, от взлохмачивать

ВЗЛУЩИТЬ сов. что', с.-х. йомшартыу (ту
праҡта дым һаҡлау өсөн)

ВЗМАХ м һелтәү, ҡағыу; взмах крыльев ҡа
наттарҙы ҡағыу

ВЗМАХИВАТЬ несов. см. взмахнуть
ВЗМАХНУТЬ сов. чем һелтәү, болғау; (о 

крыльях) елпеү, ҡағыу; взмахнуть крылом ҡанат 
ҡағыу; взмахнуть фуражкой фуражка болғау 

ВЗМАХН^ТЬСЯ сов. тиҙ өҫкә күтәрелеү 
ВЗМЕСТИ сов. что (ҡапыл) өҫкә күтәреү 

(ташлау), күтәреп ебәреү
ВЗМЕТ м 1. см. взметать — взметнуть; взмёт 

пламени ялҡындың өҫкә күтәрелеүе 2. с.-х. һө
рөү, күтәреү; взмёт пара пар күтәреү; взмёт 
зяби туңға һөрөү

ВЗМЕТАТЬ I сов. что 1. борҡотоу, күтәреү, 
туҙҙырыу; взметать пыль саң борҡотоу 2. с.-х. 
һөрөү, күтәреү; взметать пар пар күтәреү 

ВЗМЕТАТЬ II несов. см. взместй 
ВЗМЕТНУТЬ сов. 1. кого-что (ҡапыл) өҫкә 

осороу, юғарыға ырғытыу, һауаға сөйөү, аҡта
рып ташлау; взрыв мйны взметнул землю мина 
шартлауы ерҙе аҡтарып ташланы; ветер взмет
нул лйстья ел япраҡтарҙы ҡапыл өҫкә осорҙо 
2. чем (взмахнутъ) һелтәү, сайҡау, сөйөү; 
взметнуть головой баш сайҡау

ВЗМЕТНУТЬСЯ сов. өҫкә күтәрелеү, юғары
ға ынтылыу, атылыу, һикереү, ырғыу; ракета 
взметнулась к нёбу ракета һауаға атылды; рыба 
взметнулась балыҡ өҫкә ырғый 2. (стремительно 
вскочить) ырғып (һикереп) тороу, ырғып һикереп 
китеү; волки взметнулись бүреләр һикереп торҙо 

ВЗМЁТЫВАТЬ несов. см. взметать I — 
взметнуть

ВЗМЁТЫВАТЬСЯ несов. 1. см. взметнуться 
2. страд, от взмётывать

ВЗМОКАТЬ несов. см. взмокнуть
ВЗМ бКНУТЬ сов.', разг. һыуланыу, еүешлә

неү, сыланыу; спина моя взмокла арҡам һыуланды 
ВЗМОЛИТЬСЯ сов. ялыныу, үтенеү, ялба

рыу, ялынып һорау, үтенеп һорау; он взмолйлся 
о пощаде ул мәрхәмәт һорап ялынды

ВЗМ бРЬЕ с диңгеҙ буйы (яры); гулять по 
взморью диңгеҙ буйында йөрөү

ВЗМУТИТЬ сов. что болғансыҡлау, буръяҡ
ландырыу (һыуҙы, шыйыҡлыҡты һ.б.)

ВЗМУТИТЬСЯ сов. болғансыҡланыу, буръ
яҡланыу

ВЗМЫВАТЬ несов. см. взмыть 
ВЗМЬІЛЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от 

взмылить 2. прил. (о лошади) аҡ күбеккә төш
кән (батҡан)

ВЗМЫЛИВАТЬ несов. см. взмылить 
ВЗМЫЛИВАТЬСЯ несов. 1. см. взмылиться 

2. страд, от взмыливать
ВЗМЫЛИТЬ сов. 1. кого-что', разг. (воду) 

һабынлау, күбекләндереү 2. (о лошади) аҡ 
күбеккә батырыу (төшөрөү); взмылить коня ат
ты аҡ күбеккә төшөрөү

ВЗМЫЛИТЬСЯ сов. 1. разг. (образовать пе
ну) һабынланыу, күбекләнеү 2. (о лошади) аҡ 
күбеккә батыу (төшөү)



взмыть
в з м ы т ь  сов. (быстро взлететь) (ҡапыл) 

осоп күтәрелеү, юғарыға күтәрелеү, атылыу; са
молёт взмыл вверх самолёт юғарыға күтәрелде 

ВЗНОС м 1. (внесение денег) түләү, аҡса тү
ләү; срочный взнос ашығыс түләү 2. взнос; 
членский взнос ағзалыҡ взносы; вступительный 
взнос инеү взносы

ВЗНУЗДАТЬ сов. 1. кого ауыҙлыҡлау, ауыҙ
лыҡ кейҙереү 2. кого-что; перен., прост, ауыҙ
лыҡлау, буйһондороу, тыйыу; взнуздать рёку 
йылғаны ауыҙлыҡлау

ВЗНУЗДЫВАТЬ несов. см. взнуздать 
В ЗО ... приставка см. вз...
ВЗОБРАТЬСЯ сов. тырмашып менеү, үрмә

ләп менеү, менеп етеү; взобраться на вершину 
горы та^ түбәһенә менеп етеү

в з о и т и  сов. 1. күтәрелеү, менеү; взойти на 
гору тауға күтәрелеү 2. (о небесных светилах) 
ҡалҡыу, тыуыу, сығыу, күтәрелеү; солнце взош
ло ҡояш сыҡты (ҡалҡты); взошла луна ай 
тыуҙы 3. разг. (подняться — о тесте) ҡаба
рыу, ҡабарып сығыу, күтәрелеү; тесто взошло 
ҡамыр ҡабарҙы 4. (прорасти) шытып сығыу; 
все семена взойдут бөтә орлоҡтар ҙа шытып 
сығасаҡ

ВЗОР м 1. ҡараш, ҡарау, күҙ ҡарашы; вдум
чивый взор уйсан ҡараш; устремйть взор күҙ 
ҡарашын йүнәлдереү 2. обычно мн. взоры; пе
рен. (внимание, интерес) иғтибар, ҡыҙыҡһы
ныу; взоры всех были прикованы к этим со
бытиям бөтәһенең иғтибары ошо ваҡиғаға йүнәл
телгәйне

ВЗОРВАТЬ сов. 1. что шартлатыу, емереү; 
взорвать лёд боҙҙо шартлатыу 2. кого-что; пе
рен., разг. (возмутитъ) асыуландырыу, асыуын 
ҡабартыу, сығырынан сығарыу; его слова взор
вали меня уның һүҙҙәре мине сығырымдан 
сығарҙы

ВЗОРВАТЬСЯ сов. 1. шартлау, (шартлап) 
ярылыу; граната взорвалась граната шартланы
2. перен., разг. (возмутиться) ныҡ асыуланыу, 
асыу ташыу, сығырҙан сығыу; вдруг учитель 
взорвался уҡытыусы ҡапыл сығырынан сыҡты 

ВЗРАСТИТЬ сов. кого-что; высок, (вырас
титъ) тәрбиәләп үҫтереү, ҡарап үҫтереү 

ВЗРАЩИВАТЬ несов. см. взрастить 
ВЗРАЩИВАТЬСЯ несов. страд, от взра

щивать
ВЗРЕВЁТЬ сов. 1. үкереп ебәреү; зверь взре

вел йәнлек үкереп ебәрҙе 2. (вскричатъ) аҡы
рып (ҡысҡырып) ебәреү, аҡырыу; взреветь ис
тошным голосом әсе тауыш менән аҡырып ебә
реү 3. (о резких и громких звуках машин) үке
реү; тепловоз взревёл тепловоз үкереп ебәрҙе 

ВЗРЕЗ м 1. см. взрезать — взрезать 2. (про
рез) ҡырҡылған урын

ВЗРЁЗАТЬ сов. что киҫеп (ярып) ебәреү, 
ҡырҡыу, ярыу; взрезать арбуз ҡарбуз(ды) ярыу

ВЗРЕЗАТЬ несов. см. взрёзать
ВЗРОСЛЁТЬ несов.', разг. ҙурайыу, үҫеү, 

буйға етеү, ир ҡорона ултырыу
ВЗРбСЛ Ы Й , -ая, -ое 1. балиғ булған, ҙурай

ған, буйға еткән, өлкән; взрослый юноша балиғ 
булған егет; взрослая дочь буйға еткән ҡыҙ 2. в 
знач. сущ. взрослые мн. ололар, өлкәндәр, 
ҙурҙар; взрослые и дёти ололар һәм балалар
3. (достигший полной зрелости — о животных, 
птицах и т.п.) оло; взрослые кони оло аттар 

ВЗРЫ В м 1. шартлау; взрыв снаряда снаряд 
шартлауы 2. (разрушение) шартлатыу, шартла
тып емереү; взрыв моста күперҙе шартлатыу
3. перен. ҡапыл күтәрелеш, сағылыш; взрыв ап
лодисментов көслө ҡул сабыуҙар; взрыв смеха 
геү килеп шарҡылдап көлөү

ВЗРЫВАТЕЛЬ м; воен. шартлатҡыс 
ВЗРЫВАТЬ I несов. см. взорвать 
ВЗРЫВАТЬ II несов. см. взрыть 
ВЗРЫВАТЬСЯ I несов. 1. см. взорваться 

2. страд, от взрывать I
ВЗРЫВАТЬСЯ II несов. страд, от взрывать II 
ВЗРЫ ВНИК м; разг. шартлатыусы; работать 

взрывником шартлатыусы булып эшләү
ВЗРЫ ВН бЙ , -ая, -ое 1. шартлау ...ы, шарт

латыу ...ы, шартлаулы, шартлай торған; взрыв
ные работы шартлатыу эштәре; взрывная волна 
шартлау тулҡыны; взрывной снаряд шартлаулы 
снаряд 2. лингв, шартлаулы; взрывной звук 
шартлаулы өн

ВЗРЫВЧАТКА ж; разг. шартлатҡыс 
ВЗРЫВЧАТЫЙ, -ая, -ое шартлаусан, шарт

лай торған; взрывчатые вещества шартлаусан 
матдәләр

ВЗРЫТЬ сов. что ҡаҙыу, ҡаҙып бөтөрөү 
(сығыу), ҡаҙып йомшартыу; взрыть землю ерҙе 
ҡаҙып йомшартыу

ВЗРЫХЛИТЬ сов. что (ҡаҙып) йомшартыу, 
көпшәкләндереү; взрыхлить почву тупраҡты ҡа
ҙып йомшартыу

ВЗРЫХЛЙТЬ несов. см. взрыхлйть
В ЗЪ ... приставка см. вз...
ВЗЪЕДАТЬСЯ несов. см. взъесться
ВЗЪЕРЕПЁНИТЬ сов. кого; прост, асыулан

дырыу, киреләндереү, тиҫкәреләндереү, кәзәлән- 
дереү

ВЗЪЕРЕПЁНИТЬСЯ сов.; прост. асыула
нып китеү, киреләнеү, тиҫкәреләнеү, кәзәләнеү 

В ЗЪ Е Р бПТЕННЫЙ, -ая, -ое разг. 1. прич. 
от взъерошить 2. прил. туҙғыған, туҙылған, 
тырпайған, туҙғыған йөнлө, ялбыраған, ялбыр; 
взъерошенные волосы тырпайған сәс; взъе
рошенный медведь туҙғыған йөнлө айыу 

В ЗЪ Е Р бПТИВАТЬ несов. см. взъерошить 
ВЗЪЕРОШ ИВАТЬСЯ несов. см. взъе

рошиться
В ЗЪ Е Р бПТИТЬ сов. что; разг. туҙғытыу, 

тырпайтыу, ҡабартыу



ВЗЪЕРбШ ИТЬСЯ сое.; разг. туҙғыу, тыр
пайыу, ҡабарыу; усы взъерошились мыйыҡ- 
тар(ы) тырпайған

в з ъ ё с т ь с я  сов. на кого-что', разг. ҡаны
ғыу, йәбешеү

ВЗЪЁХАТЬ сов. менеү (ҡалҡыу урынга)', 
взъехать на берег ярға менеү

ВЗЪЯРИТЬ сов. кого-что', разг. асыуланды
рыу, асыуына тейеү, ярһытыу

ВЗЪЯРИТЬСЯ сов.', разг. асыуланыу, ярһыу 
ВЗЫВАТЬ несов. к кому-чему, о чём; высок. 

(■призывать) өндәү, саҡырыу; взывать к спра
ведливости ғәҙеллеккә саҡырыу; взывать о 
помощи ярҙамға саҡырыу

ВЗЫГРАТЬ сов. 1. уйынсаҡланыу, уйнаҡлау, 
кәйефләнеү; конь взыграл ат уйынсаҡлана баш
ланы 2. ҡотороу, хәрәкәткә килеү, тулҡынла
ныу; море взыграло диңгеҙ ҡоторондо ♦ взы
грала душа; взыграло сердце күңел күтәрелеп 
китте

ВЗЫСКАНИЕ с 1. см. взыскать 1; 2. (нака
зание) яза, шелтә; дисциплинарное взыскание
дисциплинар яза; наложйть взыскание шелтә 
биреү

ВЗЫСКАТЕЛЬНОСТЬ ж талапсанлыҡ; про
явить взыскательность талапсанлыҡ күрһәтеү 

ВЗЫСКАТЕЛЬНЫЙ, ая, -ое талапсан; взы 
скательный критик талапсан тәнҡитсе

ВЗЫСКАТЬ сов. 1. что, с кого түләтеү, тү- 
ләттереү; взыскать налог һалым түләтеү; взы
скать штраф штраф түләтеү 2. с кого-чего и без 
доп. (привлечь к ответственности) яза биреү, 
яуапҡа тарттырыу ♦ не взыщй(те) ғәйепкә ал- 
ма(ғыҙ), ғәйеп итмә(геҙ)

ВЗЫСКИВАТЬ несов. см. взыскать 1 
ВЗЫСКИВАТЬСЯ несов. страд, от взыски

вать
ВЗЙТИЕ с (баҫып) алыу, алыныу; взятие ук

репления нығытманы алыу; взятие власти влас- 
ты алыу

ВЗЙТКА ж 1. ришүәт; брать взятку ришүәт 
алыу 2. (в картах) взятка ♦ взятки гладки с ко
го бер нәмә лә ала (эшләтә, таптыра) алмайһың взйток м', пчел, табыш, бал йыйымы (бал 
ҡорттарының бер ваҡытта йыйган балы) 

ВЗЙТОЧНИК М  и ВЗЙТОЧНИЦА ж  ри 
шүәтсе, ришүәт алыусы

ВЗЙТОЧНИЧЕСКИЙ, ая, ое ришүәт ...ы, 
ришүәтселек ...ы; взяточнические приёмы ри 
шүәтселек алымдары

ВЗЙТОЧНИЧЕСТВО с ришүәтселек, ришүәт 
алыу

ВЗЯТЬ сов. 1. см. брать 1—3, 5 — 13; 2. кого- 
что (арестовать) ҡулға алыу; взять преступни
ка енәйәтсене ҡулға алыу 3. что (в сочетании с 
союзами “да”, “и”, “да и”) тотоу, тоторға; возь
му да скажу тотормон да әйтермен; взять и 
поехать тоторға ла китергә 4. кого-что (ә соче-

вид
тании с частицами “хотя", “хотя бы") алыу, 
алып ҡарау; взять хотя бы учителей уҡытыусы
ларҙы алып ҡарайыҡ; возьмй хоть сестру 
апайыңды ғына ал ♦ взять быка за рога ҡыйыу 
эш итеү; взять верх өҫтөнлөк алыу, өҫкә сығыу, 
еңеү; взять пример үрнәк алыу; взять в свой руки 
үҙ ҡулы аҫтына алыу, буйһондороу; взять себя в 
руки үҙеңде ҡулға алыу, тыйылыу; наша взяла 
беҙҙең яҡ еңде; не дорого возьмёт оҙаҡ уйлап тор
май, уйлап тормайынса; с чего (откуда) он (она и 
т.д.) взял ҡайҙан алды (нимәнән сығып әйтә) ул 
уны (һыгымта нимә нигеҙендә эшләнгән)взйться сов. 1. см. браться 2. разг. үҫеп 
китеү, ерегеү; яблоня взялась алма ағасы үҫеп 
китте ♦ взйться за ум аҡылға килеү, берәй нәмә 
уйлап сығарыу; откуда ни возьмйсь көтмәгәндә, 
уйламағанда, ҡапыл килеп сығыу

ВИАД^Ҡ м виадук (соҡор, тарлауыҡ аша, 
таш һәм тимер юл өҫтөнән һалытан кцпер) 

ВИБРАТОР м; физ. вибратор (тирбәлец хә
рәкәтен барлыҡҡа килтерецсе прибор)

ВИБРАЦИЯ ж 1. физ. вибрация, тирбәлеү; 
вибрация мотора моторҙың вибрацияһы 2. му з. 
ҡалтырау; вибрация струны ҡылдың ҡалтырауы 

ВИБРИОН м вибрион (бактерия)', вибрион 
холеры ваба вибрионы

ВИБРИРОВАТЬ несов. 1. тирбәлеү, вибра
ция яһау 2. (о голосе) ҡалтырау

ВИ БРбМ ЕТР м виброметр (вибрацияны  
цлсәц приборы)

ВИВАРИИ м; спец. виварий (тәжрибә цт- 
кәрец өсөн хайуандар урыны)

ВИВИСЁКТОР м вивисектор (вивисекция 
белгесе)

ВИВИСЁКЦИЯ ж вивисекция (берәй агза- 
ның функцияһын тикшерец маҡсатында тере 
организмга яһалган операция)

ВИГВАМ м вигвам (Төньяҡ Америка индеец- 
тарының сыбыҡ-сабыҡтан, ҡабыҡ йәки ти
ренән яһалган ҡыуышы)

ВИГбНЕВЫ Й, -ая, -ое вигонь ...ы, вигонь, 
вигондән яһалған; вигоневое прядение вигонь 
иләү; вигоневый шарф вигонь шарфвигбнь ж вигонь (1. зоол. Көньяҡ Амери- 
кала йәшәгән һөтимәр хайуан (дамалар то
ҡомона ҡарай) 2. шул хайуандың йөнө һәм 
унан һугылган туҡыма 3. мамыҡтан, шырт 
йөндән иләнгән еп һәм унан һугылган туҡыма) 

ВИД I м 1. (внешность) күренеш, тышҡы 
күренеш; вид горной рекй тау йылғаһы күрене
ше 2. (внешний облик как состояние) ҡиәфәт, 
сырай, төҫ; здоровый вид сәләмәт төҫ; больной 
вид ауырыу төҫ; лукавый вид шаян ҡиәфәт; 
важный вид эре ҡиәфәт 3. (местность, видимая 
взором', зрелище) күренеш; вид из окна тәҙрә 
аша булған күренеш 4. (изображение местно
сти, пейзаж) һүрәт, тәбиғәт күренеше, пейзаж; 
вйды Крыма Ҡырым пейзажы 5. с предлогами 
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вид
“в”, “из”, “на”, “при" образует наречные соче
тания: в виду; на виду күҙ уңында, күҙ адцында; 
из вйда (йз виду) күҙ уңынан, күҙҙән; при вйде 
күргәс; на виду у всех бөтәһенең күҙ адцында; 
скрыться из вйду күҙҙән юғалыу; на виду у лю
дей кешеләрҙең күҙ адцында 6. мн. виды (предпо
ложения, намерения) теләк, ниәт, уй, иҫәп; вйды 
на урожай уңышҡа иҫәп; вйды на будущее ки
ләсәккә уй, хыял ♦ вид на жительство уст. пас
порт; в вйде чего хәлдә, күренештә, рәүештә; для 
вйда күҙ буяу өсөн; на вид; по вйду; с вйду ҡарар 
күҙгә, тышҡы күренеше менән; под вйдом кого 
тигән булып, тигән һылтау менән, -ға/-гә һалы
нып; видать вйды см. видать II; делать вид һалы
шыу (һалыныу); иметь вйды на кого-что иҫәп то
тоу, ниәт тотоу; не подать (не показать) вйду сер 
бирмәү, белгертмәү; быть на виду күҙ алдында бу
лыу, иғтибар үҙәгендә булыу; у всех на виду 
бөтәһенең күҙ алдында булыу; иметь в виду: 
1) күҙ уңында тотоу; 2 ) иҫәпкә алыу, иғтибар 
итеү; 3) теләктә булыу, уйҙа булыу; иметься в ви
ду күҙ алдында тотолоу; ни под какйм вйдом һис 
нисек, һис бер хәлдә лә, ни генә булғанда ла; 
ставить на вид кому иҫкәртеү, шелтә биреү; терять 
из вйду күҙ уңынан сығарыу; упустить (выпус
тить) из вйду онотоу, күҙ уңынан ыскындырыу

ВИД II м 1. төр, тармаҡ; все вйды оружия 
ҡоралдың бөтә төрҙәре; вйды животных хайуан
дар төрө 2. лингә. төр; вйды глагола ҡылым 
төрҙәре

ВИ ДАННЫЙ, -ая, -ое прич. от видать I 
♦ вйданное ли это дело күрелгән эшме ни был

ВИДАТЬ I несоә. см. вйдеть ♦ глаза б мой не 
видали кого-чего күрмәһәм, яҡшыраҡ булыр 
ине; где это вйдано с союзом “чтоб" или с не- 
опр. был ни тигән эш, булған хәл түгел был 
(ризаһыҙлыҡ белдергәндә әйтелә)

ВИДАТЬ II разг. 1. в знач. сказ., безл. күреп 
булыу, күренеү; ничего не видать бер нәмә лә 
күренмәй; отсюда хорошо видать бынан яҡшы 
күренә 2. ө знач. вводн. сл. күрәһең, ахыры, 
моғайын; он, видать, весёлый человек ул, кү 
рәһең, күңелле кеше ♦ в глаза не видать кого 
бөтөнләй күренмәү; видать вйды күпте күреү; от 
землй не видать бик бәләкәй кәүҙәле, бот буйын- 
дай; (ни) зги не видать ҡараңғы, күҙгә төртһәң 
күренгеһеҙ (күренмәҫлек)

ВИДАТЬСЯ н е со вр а зг . см. видеться 3
ВИДЕНИЕ с күреү, күреү һәләте; отчётливое 

вйдение аныҡ күреү; вйдение на расстоянии 
алыҫтан күреү һәләте

ВИДЁНИЕ с 1. (призрак, привидение) шәү
лә, өрәк; перед ним не видение, а человек уның 
алдында өрәк түгел, ә кеше 2. (сновидение) төш 
күреү; сладкие видения татлы төштәр 3. (образ, 
воображаемый предмет) кәүҙәләнеш, күҙ алды
на килгән нәмә; видения прошлого боронғоноң 
кәүҙәләнеше

ВИДЕТЬ несоә. 1. кого-что күреү; хорошо 
вйдеть яҡшы күреү; я вйдел море мин диңгеҙ 
күрҙем 2. кого-что (встречать) күреү, осра
шыу; я вйдел его вчера мин уны кисә осраттым 
3. что (испытывать) күреү, кисереү; много 
вйдеть в жйзни тормошта күпте күреү 4. что 
(сознавать, находить) аңлау, һиҙеү, күреү, бе
леү; вйдеть свою ошйбку үҙеңдең хатаңды 
күреү; вйдеть, с кем имеешь дело кем менән эш 
иткәнеңде белеү; вйдеть необходймость кәрәкле
кте аңлау 5. кого-что (считать, принимать) 
тип уйлау, һанау, иҫәпләү, табыу; не вйжу в 
этом ничего особенного бында әллә ни тап 
майым; вйдеть себя взрослым үҙеңде олоға 
һанау; вйдеть меня девочкой мине ҡыҙыҡай тип 
һанау ♦ вйдишь (вйдите); вйдишь ли (вйдите 
ли) в знач. вводн. сл. күрәһеңме (күрәһегеҙме); 
беләһеңме (беләһегеҙме); вйдеть на два аршйна 
под землёй (в землю) ете ҡат ер аҫтындағын 
күреү; вйдеть насквозь кого үтәнән-үтә күреү, 
яҡшы белеү; вйдеть не могу (не может) күрә ал
майым, күргем дә килмәй; как вйдите ө знач. 
вводн. сл. күреүегеҙсә, күрәһегеҙ; не вйдеть 
света (вольного) көн күрмәү (тынғыһыҙлыҡ 
йәки хәсрәт кисерец хаҡында)', рад вйдеть 
(вас) (һеҙҙе) күреүемә шатмын (сәләмләц һцҙе); 
спать и (во сне) вйдеть нимәнелер бик ныҡ 
теләү; только и вйдели кого ҡойроғо ғына күре
неп ҡалды

ВИДЕТЬСЯ несоә. 1. кому-чему и без доп. 
(восприниматься зрением) күренеү; кое-где 
вйдятся кусты унда-бында ҡыуаҡлыҡтар күренә 
2. кому-чему (мысленно представляться, гре
зиться) күренеү, һиҙелеү, төшкә кереү; мне 
вйделся страшный сон миңә ҡурҡыныс төш 
күренде 3. с кем и без доп. (встречаться) күре
шеү, осрашыу; вйдеться с товарищами иптәштәр 
менән осрашыу; мы вйдимся часто беҙ йыш 
күрешәбеҙ ♦ как вйдится в знач. вводн. сл.; 
прост, күрәһең, булһа кәрәк, ихтимал, моғайын 

ВИДИМО нареч. 1. уст. (күҙгә) күренеп, бе
ленеп, асыҡтан-асыҡ; её жизнь вйдимо гасла 
уның тормошо күҙгә күренеп һүнде 2. ө знач. 
вводн. сл. күрәһең, ахырыһы, буғай, булһа кә
рәк; он, вйдимо, не знает ул, күрәһең, белмәй 

ВЙДИМО НЕВИДИМО нареч.; разг. иҫәп
һеҙ-хисапһыҙ, бик күп, икһеҙ-сикһеҙ; народу со
бралось вйдимо невйдимо халыҡ бик күп йы 
йылды

ВИДИМОСТЬ ж 1. күренеү, күреү мөмкин
леге, күренеүсәнлек; хорошая видимость яҡшы 
күренеү; плохая видимость насар күренеү 
2. тыштан ғына (күренгән), һүрәтләнеш, кәүҙә
ләнеш, тышҡы (ҡиәфәт), күренеш; это только 
одна видимость был тик тыштан ғына күренгән; 
создать видимость порядка тыштан ғына тәр 
тип күренешен булдырыу ♦ для видимости 
прост, күрер күҙгә генә, күҙ буяу өсөн; по 

146



визит
(всей) видимости в знач. вводи, сл. күрәһең, 
моғайын

ВИДИМЫМ, -ая, -ое 1. прич. от вйдеть
2. прил. күренеп торған, күренә торған, күренеү
сән; вйдимые предметы күренеп торған нәмәләр
3. прил. {явный, очевидный, заметный) ап- 
асыҡ, асыҡ күренеп торған, күҙгә ташланып (кү
ренеп) торған, билдәле булған; вйдимая вражда 
күҙгә ташланып торған дошманлыҡ; вйдимая 
разница в возрасте күҙгә күренеп торған йәш 
айырмаһы 4. прил.; разг. (кажущийся) тышҡы, 
тышҡы яҡтан күренгән, тойолған, булып 
күренгән; вйдимая весёлость тышҡы күңеллелек 
♦ видимое дело в знач. вводи, сл.; прост.'. 
1) билдәле; 2 ) моғайын, ихтимал, булһа кәрәк

ВИДНЁТЬСЯ несов. күренеү, күренеп тороу; 
вдали виднеется город алыҫта ҡала күренә 

ВИДНО 1. в знач. сказ., безл. күренә, күре
неп тора; отсюда вйдно всю деревню бынан бөтә 
ауыл күренә; вйдно, что он нездоров уның сәлә
мәт түгеллеге күренеп тора 2. в знач. вводи, сл.; 
разг. күрәһең, ахыры, буғай; вйдно, он ужё 
уёхал күрәһең, ул киткән 3. в знач. вводи, сл. (ә 
сочетании с “как”) күренеүенсә; как вйдно, он 
понял күренеүенсә, ул аңланы ♦ (ни) зги не 
вйдно ҡараңғы, күҙгә төртһәң күренгеһеҙ

видныи, -ая, -ое 1. күренеп торған; на 
вйдном месте күренеп торған урында 2. күрене
кле, ҙур; видный человек күренекле кеше; иг
рать вйдную роль в жйзни тормошта ҙур роль 
уйнау 3. танылған, таныҡлы, атаҡлы, мәшһүр; 
вйдный учёный танылған ғалим 4. разг. күр
мәлекле, күркәм, зифа буйлы, матур кәүҙәле; 
вйдный парень күрмәлекле егет

...ВИДНЫ И, -ая, -ое урыҫ телендәге ҡушма 
һщҙәрҙең “һымаҡ”, “оҡшаш” мәгәнәһендәге 
икенсе өлөшө, мәҫ., конусовидный конусҡа оҡ
шаш; шаровйдный шар һымаҡ

ВИ ДО ВбЙ  I, -ая, -ое тәбиғәт күренешен са
ғылдырған; видовой фильм тәбиғәт күренешен 
сағылдырған фильм

ВИ ДО ВбЙ  II, -ая, -ое 1. спец. төр ...ы; ви
довые признаки төр билгеләре 2. лингв, төр ...ы, 
төр яғынан; видовые различия глаголов ҡылым
дарҙың төр яғынан айырмалыҡтары

ВИДОИЗМЕНЕНИЕ с 1. үҙгәреш, үҙгәреү; 
видоизменение облаков болоттарҙың үҙгәреүе 
2. (разновидность) төр ...ы, бер төрө, үҙгәртел
гән төр; видоизменения пл5та һабандың үҙгәр
телгән төрҙәре

ВИДОИЗМЕНИТЬ сов. что үҙгәртеү, төрлө
ләндереү; видоизменить проект проектты үҙгәртеү 

ВИДОИЗМЕНЙТЬСЯ сов. үҙгәреү, төрләнеү 
ВИДОИЗМЕНЯЕМОСТЬ ж үҙгәреүсәнлек, 

төрләнеүсәнлек
ВИДОИЗМЕНЯТЬ несов. см. видоизменить 
ВИДОИЗМЕНЙТЬСЯ несов. 1. см. видоиз

мениться 2. страд, от видоизменять

ВИДОИСКАТЕЛЬ м; фото, видоискатель, 
сағылдырғыс, объект эҙләгес

ВИДООБРАЗОВАНИЕ с; биол, төрҙәр бар
лыҡҡа килеү, төрҙәр хасил булыу; теория видо
образования төрҙәр барлыҡҡа килеү теорияһы 

ВИДЫВАТЬ несов/, разг. күргеләү, күргеләп 
ҡалыу

ВИЗА ж 1. виза, рөхсәт (берәй дәцләткә ки- 
лец йәки сыгыу өсөн хөкцмәт тарафынан пас
портҡа ҡуйыла торган рөхсәт); получйть вйзу 
виза алыу 2. виза (документты контролгә 
алыу йәки теркәц тураһындагы тамга); нало
жить вйзу виза һалыу

ВИЗАВЙ 1. нареч. ҡапма-ҡаршы, йөҙгә-йөҙ, 
ҡара-ҡаршы; танцевать визавй ҡара-ҡаршы бе
йеү 2. м и ж нескл. ҡаршыла ултырыусы кеше; 
мой визавй минең ҡаршыла ултырыусы кеше 

ВИЗГ м сыйылдау, сырылдау, сәрелдәү, сыр- 
сыу тауышы, һыҙғырыу, әсе тауыш; дети под
няли визг балалар сыр-сыу килде; визг пули пу
ля һыҙғырыуы

ВИЗГЛИВОСТЬ ж сыйылдаҡлыҡ, сырыл- 
даҡлыҡ; визгливость голоса тауыштың сырыл- 
даҡлығы

визгливыи, -ая, -ое сыйылдаҡ, сырыл
даҡ, сәрелдәк; визгливый голос сырылдаҡ та
уыш; визгливый поросёнок сыйылдаҡ сусҡа 
балаһы

ВИЗГНУТЬ сов. см. визжать 
визготнй ж; прост, сыйылдау, сырылдау, 

сәрелдәү; слышалась визготня сәрелдәү ише
телде

визгни м; разг. сәрелдәк кеше 
ВИЗЖАНИЕ с сыйылдау, сырылдау, сәрел

дәү; слышится визжание сәрелдәү ишетелә 
ВИЗЖАТЬ несов. сыйылдау, сырылдау, сә

релдәү, сыжлау, сыйлау; собака визжйт эт сы
йылдай; полозья санёй визжат сана табандары 
сыжлай

ВИЗИГА ж мәйрен, балыҡ һеңере 
ВИЗИР м 1. фото. см. видоискатель 2. әоен. 

визир (атыу ҡоралының сәпкә төҙәц ҡулайла
маһы) 3. геод., астр., аә. визир (әизирләц өсөн 
ҡулланылган прибор, ҡулайлама)

ВИЗИРОВАНИЕ I с см. визйровать I 
ВИЗИРОВАНИЕ II с см. визйровать II 
ВИЗИРОВАТЬ I сов., несов. что виза ҡу

йыу, виза һалыу
ВИЗИРОВАТЬ II сов., несов. что визирлау, 

тоҫҡау, төҙәү; визйровать какую-либо точку бе
рәй нөктәгә тоҫҡау

ВИЗИРОВАТЬСЯ I несов. страд, от ви
зйровать I

ВИЗИРОВАТЬСЯ II несов. страд, от ви
зйровать II

ВИЗЙРЬ м вәзир
ВИЗИТ м 1. визит (рәсми рәцештә осрашыу 

өсөн кемгәлер барыу); официальный визит 
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ВИЗИТКА
рәсми визит 2. визит (врачтың ауырыу кеше 
янына өйгә килеце); визит к больному ауырыуға 
визит яһау ♦ прийтй (приехать, быть и т.п.) с 
визитом визит менән килеү (ихтирам йөгөнән) 

ВИЗИТКА ж 1. визитка (тцңәрәк итәкле 
сюртук) 2. разг. визитка (эш ҡағыҙҙары йө
рөтә торған бәләкәй сумка)визитныи, -ая, -ое визит ...ы; визйтное 
платье визит күлдәге ♦ визйтная карточка визит 
карточкаһы (кешенең фамилияһы, исеме, ата
һының исеме, адресы, вазифа, дәрәжәһе яҙы
лып, танышҡанда тапшырыла торған ҡағыҙ) 

ВИЗУАЛЬНЫЙ, -ая, -ое астр, визуаль, күҙ 
менән күрерлек; визуальные наблюдения визу
аль күҙәтеүҙәр

ВИКА ж кәрешкә (цлән)
ВИКИНГ м викинг (Боронғо Скандинаәия- 

ның диңгеҙ һуғышсыһы)', подвиги викингов ви
кингыларҙың ҡаһарманлыҡтарывиковыи, -ая, -ое кәрешкә; виковые зёрна 
кәрешкә орлоҡтарывикбнт м виконт (Францияла, Англияла 
һ.6. ҡайһы бер илдәрҙә граф менән барон ара
һындағы титул һәм шул титулды йөрөткән 
кеше)

ВИКОНТЁССА ж виконт ҡатыны, виконт 
ҡыҙы

ВИКТОРИНА ж викторина; литературная 
викторина әҙәби викторина; музыкальная викто
рина музыкаль викторинаВИКТбРИЯ ж виктория (1. баҡса еләге
2 . томбойоҡтар ғаиләһенә ҡараған ҙур яҫы яп
раҡлы тропик цҫемлек)

ВИЛКА ж 1. (столовый прибор) сәнске 
2. тех. вилка, сата; штепсельная вйлка штеп
сель сатаһы 3. әоен. вилка (снарядтың бер ос
раҡта тоҫҡалған урынға барып етмәце һәм 
уны уҙып китец аралығы)', взять батарею в 
вйлку батареяны вилкаға алыу 4. шахм. вилка 

ВИЛЛА ж вилла (ҡала ситендәге бай ой 
йәки дача)вилбк м\ разг. бер баш кәбеҫтә, кәбеҫтә 
күсәне

ВИЛООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое һәнәк һымаҡ, 
һәнәккә оҡшаш; вилообразный язычок змей йы
ландың һәнәк һымаҡ теле

ВИЛЫ только мн. һәнәк ♦ вйлами на (по)
водё пйсано иләнмәгән, һуғылмаған, ҡайным, 
һиңә бер ыштан, хоҙай ҡулындағы нәмә, боҙға 
яҙған

ВИЛЬНУТЬ сов. 1. чем болғап ҡуйыу, 
һелтәп ҡуйыу; вильнуть хвостом ҡойроҡ болғап 
ҡуйыу 2. (сделать быстрое движение в сторо
ну) (ситкә) тайшаныу, тайпылыу 3. разг. (кру
то повернуть — о реке, дороге) ҡапыл боролоу вилйть несов. 1. чем болғау; собака виляет 
хвостом эт ҡойроғон болғай 2. (двигаться по из
вилистой линии) борола-борола атлау (барыу)

3. (делать крутые повороты, изгибы) бормала- 
нып-бормаланып ағыу (йылға), бормаланып-бор- 
маланып һуҙылыу (юл) 4. перен., разг. (лука
вить) хәйлә ҡороу, мәкер ҡороу, хәйләләү ♦ ви
лять хвостом ҡойроҡ болғау

ВИНА ж 1. ғәйеп; признать свою вину үҙ 
ғәйебеңде таныу 2. (причина) сәбәп; виной это
му является усталость бының сәбәбе — арыған
лыҡ ♦ по вине чьей кемдеңдер арҡаһында; вме
нить в вину ғәйепләү

ВИНЕГРЁТ м 1. винегрет 2. перен., разг. ви
негрет, юҡ-бар

ВИНИТЕЛЬНЫМ: винительный падёж грам. 
төшөм килеш

ВИНИТЬ несов. кого-что ғәйепләү, ғәйеп 
ташлау, ғәйепле һанау; винйть другйх людей 
башҡа кешеләрҙе ғәйепләү

ВИНИТЬСЯ несов.', у  cm., прост, үҙ ғәйебен 
таныу, ғәфү үтенеү

ВИННОКАМЕННЫЙ: виннокаменная кис 
лота шарап ташы кислотаһывинныи, -ая, -ое шарап ...ы; винный завод
шарап заводы; винный запах шарап еҫе ♦ вйн 
ный камень: 1) йөҙөм ташы (йөҙөм һутының 
төбөнә ултырған кристалл)', 2) теш өҫтөнә 
ҡатҡан эзбиз ултырмаһы; вйнная кислота шарап 
кислотаһы (йөҙөм ташы менән ҡатышҡанда 
барлыҡҡа килгән кислота)', вйнный спирт хим. 
шарап спирты; вйнная ягода шарап емеше, 
инжир

В И Н б с 1. шарап; молодое вино йәш шарап; 
белое вино аҡ шарап; красное вино ҡыҙыл 
шарап 2. разг. (водка) араҡы

ВИНОВАТЫЙ, ая, ое 1. ғәйепле; считать 
виноватым үҙеңде ғәйепле һанау 2. (выражаю
щий сознание своей вины) ғәйепле төҫ (йөҙ, 
ҡараш); виноватый взгляд ғәйепле ҡараш ♦ ви
новата) ғәфү итегеҙ

ВИН бВН ИК м и ВИНбВНИЦА ж ғәйепле 
кеше; виновник преступления енәйәттә ғәйепле 
кеше ♦ виновник (виновница) торжества танта 
наның сәбәпсеһевинбвность ж ғәйеплелек; установйть 
винбвность ғәйеплелекте билдәләү

ВИНбВНЫ Й, -ая, -ое 1. ғәйепле; виновные 
лйца ғәйепле кешеләр; чувствовать себя ви
новным үҙеңде ғәйепле итеп һиҙеү 2. в знач. сущ. 
виновный м и виновная ж ғәйепле кеше; ви
новный сознался ғәйепле кеше үҙ ғәйебен таныны 

ВИНОГРАД м виноград, йөҙөм (ҡыуағы һәм 
емеше)

ВИНОГРАДАРСКИЙ, -ая, -ое виноградсы- 
лыҡ ...ы, виноградсы ...ы; виноградарская бри
гада виноградсылыҡ бригадаһы

ВИНОГРАДАРСТВО с 1. (разведение вино
града) виноградсылыҡ, йөҙөмсөлөк, виноград 
(йөҙөм) үҫтереү 2. (раздел науки) виноградсы
лыҡ (йөҙөм үҫтереү) фәне 
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ВИНОГРАДАРЬ м виноградсы, виноград 
(йөҙөм) үҫтереүсе

ВИНОГРАДИНА ж; разг. бер бөртөк вино
град (йөҙөм)

ВИНОГРАДНИК м виноград (йөҙөм) баҡсаһы 
в и н о г р а д н ы й , -ая, -ое 1. виноград ...ы, 

йөҙөм ...ы; виноградная гроздь виноград тәл
гәше; виноградная лоза виноград сыбығы 2. ви
ноград ...ы, виноградтан яһалған; виноградный 
сок виноград һуты

ВИНОДЁЛ м шарапсы, шарап яһаусы (ҡо
йоусы)

ВННОДЁЛИЕ с шарап яһау (эшләү, ҡойоу, 
әҙерләү)

ВИНОДЁЛЬЧЕСКИЙ, -ая, -ое шарап яһау 
(ҡойоу) ...ы, шарап эшләү ...ы, шарап әҙерләү 
...ы; винодельческий совхоз шарап әҙерләү 
совхозы

ВИНОКУР м араҡы яһаусы (ҡыуыусы) 
ВННОКУРЁНИЕ с араҡы ҡыуыу, спирт 

ҡыуыу
ВИНОКУРЕННЫЙ, ая, ое араҡы яһау 

...ы, араҡы ҡыуыу ...ы; винокуренный завод
араҡы ҡыуыу заводы

ВИНОТОРГбВЕЦ м араҡы (шарап) һатыусы 
ВИНОТОРГОВЛЯ ж шарап һатыу 
ВИНОЧЁРПИЙ м; уст. көрәгәсе, шарап өлә

шеүсе
ВИНТ I м 1. шөрөп, винт; головка винта

шөрөп башы 2. винт (самолёт һәм судноларҙа); 
гребной винт ишеү винты 3. в знач. нареч. вин
том разг. бормаланып, спираль рәүешендә; дым 
поднимается винтом төтөн бормаланып күтәрелә 

ВИНТ II м винт (кәрт уйыны)
ВИНТИК м; уменъш. от винт I ваҡ шөрөп ♦ 

вйнтиков (вйнтика) не хватает (в голове) у ко
го; прост, аҙыраҡ етешмәй, утыҙ туғыҙлы

ВИНТИТЬ несоә. что; разг. шөрөптө бороу, 
бороп индереү, бороп сығарыу

ВИНТОВАЛЬНЫЙ , -ая, -ое см. винто
резный

ВИНТОВКА ж винтовка; малокалйберная 
винтовка бәләкәй калибрлы винтовка

ВИНТОВОЙ, -ая, -ое 1. винт ...ы, шөрөп 
...ы; винтовая нарёзка винт һыры 2. винтлы; 
винтовой пароход винтлы пароход 3. (винтооб
разный) бормалы; винтовая лестница бормалы 
баҫҡыс

ВИНТОВОЧНЫЙ, ая, ое винтовка ...ы, 
винтовканан; винтовочный патрон винтовка 
патроны; винтовочный выстрел винтовканан 
атыу

ВИНТОМОТОРНЫЙ, ая, ое аө. винт мо 
торлы, винтлы; винтомоторная установка винт 
лы ҡоролма, винт моторлы ҡоролма

ВИНТООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое винт рәүешен
дәге, бормалы; винтообразная лестница борма 
лы баҫҡыс

ВИСЕЛИЦА
ВИНТОРЕЗНЫЙ, -ая, -ое винт һыры ҡырыу 

...ы, винтҡа һыр һалыу; винторезный станок 
винт һыры ҡырыу станогы винцО с; ласк, от вино 

ВИНЧЁСТЕР м винчестер (һунар мылтығы- 
ныц бер төрө)

ВННЬЁТКА ж виньетка (китаптың, бцлек- 
тең башында, аҙағында төшөрөлгән биҙәк йәки 
орнамент)', орнаментальная виньетка орнамент 
рәүешендәге виньетка

ВИОЛА ж; муз. виола (ҙур скрипкаға оҡ
шаған ҡыллы музыка ҡоралы)

ВИОЛОНЧЕЛЙСТ м и ВИОЛОНЧЕЛЙСТ
КА ж виолончелист, виолончелдә уйнаусы

ВИОЛОНЧЁЛЬ ж; муз. виолончель (ҙур 
скрипка рәцешендәге дцрт ҡыллы музыка 
ҡоралы)

ВЙРА межд. вира (йөктө “кцтәр!”, “өҫкә!” 
тигән команда)

ВИРАЖ I м 1. вираж (самолёттың, автомо
билдең һ.б. кәкре һыҙыҡ буйынса хәрәкәте, бо
ролоу ы) 2. вираж, боролма (юлдың бер өлөшө
нөң йәки спорт юлының эскә табан янтайып 
боролған урыны); крутой вираж текә боролма 

ВИРАЖ II м; фото. вираж (фотоларҙы 
ҡағыҙға төшөргәндә, уларға теләгән төҫтө би- 
рец өсөн ҡулланылған химик иретмә)

ВИРТУОЗ м 1. виртуоз, оҫта музыкант 2. ҙур 
оҫта (цҙ эшендә юғары оҫталыҡҡа өлгәшкән ке
ше тураһында)

ВИРТУОЗНОСТЬ ж виртуозлыҡ, ҙур оҫталыҡ 
ВИРТУОЗНЫЙ, -ая, -ое виртуоз ...ы, вирту- 

оздарса, бик оҫта; виртуозная игра виртуоз уй
нау; виртуозное исполнение виртуоздарса баш
ҡарыу 2. виртуоз ...ы; виртуозная лётная техни
ка виртуоз осоу техникаһы

ВИРУЛЕНТНОСТЬ ж; мед. вирулентлыҡ 
(микробтарҙың ауъірыу тыуҙырыу һәләте) 

ВИРУЛЁНТНЫИ, -ая, -ое вирулент, сир та
ратыусы; вирулентные микробы сир таратыусы 
микробтар (вирулент микроб)

ВИРУС м вирус; вирус гриппа грипп вирусы 
ВИРУСНЫЙ, ая, ое 1. (вызванный вируса

ми) вируслы ...ы; вирусная болезнь вируслы 
ауырыу 2. (содержащий вирусы) вируслы; 
вйрусная эмульсия вируслы эмульсия

ВИРУСОЛОГ м вирусолог, вирусология 
белгесе

ВИРУСОЛОГИЯ ж вирусология (микробио
логияның вирустарҙы өйрәнец тармағы)

ВИРШИ только мн. 1. вирша (урыҫ һәм ук
раин әҙәбиәтендә X V II  —X V II I  бб. таралған 
силлабик шиғыр) 2. upon, вирша, шиғыр теҙ
мәһе (бик насар шиғыр)вис м; спорт, вис (турникта, ҡулсала кц- 
негецҙәр яһағанда гимнастың һауала эленеп 
тороуы)

ВИСЕЛИЦА ж дар, дар агасы
149



ВИСЕТЬ
ВИСЁТЬ несоѳ. 1. эленеп (аҫылынып) тороу, 

эленеү; над столом висйт лампа өҫтәл өҫтөндә 
лампа эленеп тора 2. (нависать, свисать) һалы
нып төшөү, һалынып тороу; костюм на нём ви
сйт уның костюмы һалынып тора 3. (казаться 
неподвижным при полёте, движении — о пти
цах, насекомых, о солнце и т.д.) эленеп тороу, 
тороу; солнце висело в зенйте ҡояш төшлөктә 
тора ине 4. (быть прикреплённым к чему-л.) 
эленеү, эленеп тороу, ҡағып ҡуйыу; на етене ви
сйт карта стенала карта эленеп тора 5. над кем- 
чем (нависать) өҫтә аҫылынып тороу, һалынып 
тороу; скала висйт над рекой ҡая йылға өҫтөндә 
аҫылынып тора 6. над кем-чем', перен. (угро
жать) (алда) көтөү, янау; висйт опасность ҡур
ҡыныс янай ♦ висеть в воздухе прост.'. 1) ни 
булыры билгеһеҙ, билдәһеҙ хәлдә булыу; 2 ) ни
геҙләнмәгән, дәлилһеҙ булыу; висеть на волоскё 
ҡыл өҫтөндә тороу; висеть на телефоне телефон
дан оҙаҡ (йыш) һөйләшеү; висеть на шёе у кого 
елкәһендә ултырыу, муйынына атланыу 

ВИСКИ с нескл. виски (инглиз араҡыһы) 
ВИ С КбЗА  ж 1. вискоза (целлюлозаны мах

сус эшкәртеп, яһалма туҡыма алыуҙа ҡулла- 
нылган матдә) 2. вискоза, яһалма ебәк

ВИСКОЗНЫЙ, -ая, -ое 1. вискоза ...ы, вис
коза; вискозное производство вискоза етеште 
реү 2. вискоза ...ы, вискозанан яһалған; вис
козный шёлк вискоза ебәк

ВИСЛОЗАДЫЙ, ая, ое осалы, һалынып 
торған осалы; вислозадая овца осалы һарыҡ 

ВИСЛОУХИЙ, -ая, -ое 1. һалбыр (һалпы, 
һалынҡы) ҡолаҡлы; вислоухий щенок һалбыр 
ҡолаҡлы көсөк 2. прост., бран. (глуповатый, 
нерасторопный — о человеке) аңра, аңыш 

ВИСМУТ м 1. висмут (химик элемент, ме
талл) 2. висмут (шул металл ҡушылмаларынан 
эшләнгән дарыу)

ВИСНУТЬ несоә.', разг. см. висёть ♦ вйенуть 
на шёе у кого муйынына аҫылыныу 

ВИССЖ м сикә
ВИСОКбСНЫЙ: високосный год кәбисә йы 

лы (февраль айы 29 көндән килгән йыл)
ВИСбЧНЫ Й, ая, ое сикә ...ы; височная 

кость анат. сикә һөйәге
ВИСТ м вист (кәрт уйыны)
ВИ О бЛ ЬК А  ж; разг. тағылма биҙәүес, та

ғылған биҙәүес
ВИСЯЧИЙ, -ая, -ее аҫылма, аҫма, аҫылмалы, 

аҫмалы, эленмәле, элмәле; висячий мост аҫылма 
күпер; висячая лампа аҫылмалы шәм; висячий 
замок элмәле йоҙаҡ

ВИТАЛИЗМ м витализм (биологияла идеа
листик агым)

ВИТАЛИСТ м виталист, витализмға эйәреүсе 
ВИТАЛИСТЙЧЕСКИЙ, ая, ое витализм 

...ы; виталистйческая теория витализм теорияһы 
ВИТАМЙН м витамин

ВИТАМИНИЗАЦИЯ ж витаминлау; витами
низация продуктов аҙыҡ витаминлау

ВИТАМИНИЗИРОВАТЬ сов., несов. что 
витаминлау, витамин ҡушыу; витаминизировать 
корма мал аҙығын витаминлау

ВИТАМИНИЗИРОВАТЬСЯ несов. страд, 
от витаминизйровать

ВИТАМЙННЫЙ, -ая, -ое 1. витамин ...ы; 
витамйнный завод витамин заводы 2. витамин
лы; витамйнные корма витаминлы мал аҙыҡтары 

ВИТАМИНбЗНЫ Й, -ая, -ое витаминлы, ви
таминға бай; витаминозные овощи витаминға 
бай йәшелсәләр

ВИТАТЬ несоә. 1. уст. йәшәү, көн итеү, ҡай
ҙалыр булыу 2. (присутствовать, находиться, 
быть ощутимым где-л.) булыу, тороу, һиҙелеү; 
дымка пыли витала над городом ҡала өҫтөндә 
саң томаны торҙо ♦ витать в облаках (в эмпире
ях); витать между нёбом и землёй хыял 
диңгеҙендә йөҙөү

ВИТИЕВАТОСТЬ ж хикмәтлелек, ҡабарын
ҡылыҡ, бөҙөркәлек

ВИТИЕВАТЫЙ, -ая, -ое хикмәтле, ҡабарын
ҡы, бөҙрә; витиеватая фраза хикмәтле фраза; 
витиеватая речь бөҙрә телмәр; витиеватый 
почерк бөҙрә яҙыу

ВИТИИСТВО с; уст., книжн. һүҙгә (телгә) 
оҫталыҡ, сәсәнлек

ВИТЙЙСТВОВАТЬ несоә.', уст., книжн. 
ораторлыҡ итеү, оҫта итеп телмәр тотоувитбй, -ая, -ое 1. үрмә, үрелгән, үреп эш
ләнгән, ишелгән, ишеп эшләнгән; витбй пбяс 
үреп эшләнгән билбау 2. борма, винт рәүешендә; 
витая лёстница борма баҫҡысвитбк м 1. әйләнеш, әйләнмә, бер уратым, 
урау; один витбк вокр5т Землй Ер тирәһендә 
бер әйләнеш 2. (свитое спиралью) урам, урал
ма, сорнам; витбк проволоки тимерсыбыҡ урамы 

ВИТРАЖ м витраж (төҫлө быялаларҙан 
яһалган ишек, тәҙрә биҙәктәре, рәсем)', витра 
жй собора собор витраждары

ВИТРИНА ж витрина; музёйная витрина му 
зей витринаһы

ВИТЬ несоә. что 1. ишеү; вить верёвку бау 
ишеү 2. үреү, яһау, эшләү; вить венок таж үреү; 
вить гнездо оя яһау 3. борғолау; рыба вьёт 
хвостом балыҡ ҡойроғо менән борғолана ♦ вить 
верёвки из кого үҙ яйына йөрөтөү, үҙ йырын 
йырлатыу, үҙ көйөнә бейетеү

ВИТЬСЯ несоә. 1. уралып үҫеү, үрелеп үҫеү; 
плющ вьётся үрмәле гөл үрелеп үҫә 2. (о воло
сах) бөҙрәләнеү 3. (извиваться) бормаланыу; 
река причудливо вьётся по долине йылға үҙән 
буйлап, матур булып, бормаланып аға 4. (изви
ваясь, подниматься) өйөрөлөп күтәрелеү; вьёт
ся пыль саң өйөрөлөп күтәрелә 5. (летать, кру
жась, порхая) өйөрөлөп осоу; жаворонок вьётся 
над лугом болон өҫтөндә өйөрөлөп һабан



турғайы оса 6. (развеваться) елберҙәү, елпел
дәү; над мачтой вьётся флаг мачта башында 
флаг елберҙәй ♦ вйться вьюном ныҡ эҫенеү 

ВЙТЮТЕНЬ и ВИТЙТЕНЬ м см. вяхирь 
ВИТЯЗЬ м; уст. бәһлеүән, баһадир вихлйть несоѳ.; прост. 1. алпан-толпан ат

лау, сайҡалып атлап барыу; вихлять всем телом 
бөтә кәүҙә менән сайҡалып атлап барыу 2. чем 
(двигать из стороны в сторону, покачивать) 
(бер яҡтан икенсе яҡҡа) борғолау, уйнаҡлау; 
вихлять рулём рулде борғолаувихлйться несов.', прост, сайҡалыу, бәүе
леү, алпан-толпан килеү

В И Х бР м 1. маңлай сәсе, маңлай өлтөгө 
2. мн. вихры; разг. урай

ВИХРАСТЫЙ, -ая, -ое разг. тырпайған сәс
ле, өлтөк

ВИХРЕВбЙ, -ая, -ое өйөрмә ...ы, өйөрмәле; 
вихревой столб өйөрмә бағанаһы; вихревой 
ветер өйөрмә ел; вихревое движение физ. өйөр 
мәле хәрәкәт

ВИХРЕМ нареч. бик тиҙ (шәп), өйөрмә (да
уыл) кеүек; ворваться вихрем өйөрмә кеүек ки
леп инеү; мчаться вйхрем бик тиҙ сабыу

ВЙХРИТЬ и ВИХРЙТЬ несов. өйөрөү; вётер 
вихрил пыль ел саңды өйөрҙө

ВЙХРИТЬСЯ и ВИХРЙТЬСЯ несов. өйө- 
рөлөү, ойоҡһоу

ВИХРЬ м 1. ҡойон, өйөрмә; поднялся вихрь
өйөрмә күтәрелде 2. чего\ перен. дауыл; вихрь 
революционных событий ихтилал ваҡиғалары 
дауылы

ВИЦЕ ... ҡушма һцҙҙәрҙең “урынбаҫар", 
“ярҙамсы” мәгәнәләрен аңлатҡан беренсе өлө
шө, мәҫ., вйце губернатор вице-губернатор 

ВЙЦЕ а д м и р Ал  м ; мор. вице-адмирал 
ВЙЦЕ ПРЕЗИДЕНТ м вице-президент, пре

зидент урынбаҫары
ВИШЕНКА ж; уменьш.-ласк. от вйшня 
ВИШЕННИК м 1. сейә баҡсаһы, сейә ҡыуа

ғы 2. сейәлек (ҡырағай)
ВИШНЕВКА ж сейә араҡыһы, сейә төнәтмәһе 
ВИШНЁВЫЙ, ая, ое 1. сейә .. .ы; вишнёвый 

сад сейә баҡсаһы; вишнёвый лист сейә япрағы 
2. (о цвете) сейә ҡыҙыл, ҡарағусҡыл ҡыҙыл; 
вишнёвое платье сейә ҡыҙыл күлдәк; вишнёвый 
бархат ҡарағусҡыл ҡыҙыл бәрхәт 

ВИШНЯ ж сейә (емеше һәм ағасы)
ВИШЬ частица', прост. 1. (при указании на 

что-л.) бына, ҡара; вишь больной лежит ҡара, 
ауырыу ята 2. в знач. вводи, сл. күрәһеңме, күр
ҙеңме, күрәһең бит, күрәһегеҙ бит; вишь, слово 
дал күрәһеңме, һүҙ бирҙе 3. (употребляется 
для выражения удивления, неудовольствия 
обычно в сочетании с “как”, “какой", “сколь
ко" и т.п. ) ҡара һин уны, бына һиңә; вишь, ка
кая память ҡара һин уны, ниндәй хәтер ♦ вишь 
ты бына нимә, бына нисек, бына ниндәй

ВКЛАДНОЙ
ВКАЛЫВАТЬ I несов. см. вколоть
ВКАЛЫВАТЬ II несов.', прост, (работать) 

бик ныҡ эшләү
ВКАЛЫВАТЬСЯ несов. 1. см. вколоться 

2. страд, от вкалывать I
ВКАПАТЬ сов/, прост, тамыҙыу; вкапать в 

глаза күҙгә тамыҙыу
ВКАПЫВАТЬ I несов. см. вкопать 
ВКАПЫВАТЬ II несов. см. вкапать 
ВКАПЫВАТЬСЯ I несов. 1. см. вкопаться 

2. страд, от вкапывать I
ВКАПЫВАТЬСЯ II несов. страд, от вкапы

вать II
ВКАТИТЬ сов. 1. что, во что тәгәрләтеп ин

дереү, тәгәрләтеп (тәгәрәтеп) индереп ҡуйыу; 
вкатйть бочку в помещение склада мискәне склад 
эсенә тәгәрләтеп индереп ҡуйыу 2. что (наверх) 
тәгәрләтеп (тәгәрәтеп) мендереү, тәгәрләтеп мен
дереп ҡуйыу 3. обычно кому, прост, сәпәү, сәпәп 
ебәреү, һалып ебәреү, берҙе тондороу; вкатйть 
двойку икеле сәпәү; вкатйть выговор шелтә сә
пәү; вкатйть пощёчину сикәһенә сәпәп ебәреү 
4. без доп.', прост, см. вкатйться; тройка вкатйла 
во двор тройка ишек алдына сабып килеп инде 

ВКАТИТЬСЯ сов. 1. тәгәрләп (тәгәрәп) ки
леп инеү; мяч вкатился в ворота туп ҡапҡаға 
тәгәрләп (тәгәрәп) килеп инде 2. разг., шутл. 
бик тиҙ килеп инеү, йүгереп килеп инеү; она 
вкатйлась в комнату ул бүлмәгә йүгереп килеп 
инде 3. өҫкә килеп етеү; волна вкатйлась на 
палубу тулҡын палуба өҫтөнә килеп етте 

ВКАТЫВАТЬ несов. см. вкатйть 
ВКАТЫВАТЬСЯ несов. 1. см. вкатйться 

2. страд, от вкатывать
ВКАЧАТЬ сов. что һурҙырыу; вкачать нефть 

в цистерну цистернаға нефть һурҙырыу 
ВКАЧИВАТЬ несов. см. вкачать 
ВКАЧИВАТЬСЯ несов. страд, от вкачивать 
ВКИДЫВАТЬ несов. см. вкинуть 
ВКИДЫВАТЬСЯ несов. страд, от вкиды

вать
ВКИНУТЬ сов. что ырғытып индереү, эсенә 

ырғытыу; вкйнуть мяч в сётку тупты селтәр 
эсенә ырғытыу

ВКЛАД м 1. см. вложйть 3; вклад денег в 
сберегательный банк һаҡлыҡ банкыһына аҡса 
һалыу 2. (денежная сумма) вклад, һалынған 
аҡса, керем; срочный вклад сроклы вклад; бес
срочный вклад срокһыҙ вклад 3. перен. өлөш 
(әҙәбиәткә, фәнгә һ.б.У, вклад в науку фәнгә 
өлөш

ВКЛАДКА ж 1. см. вложйть 2. (вложенный, 
добавочный лист) ҡушымта, бит; цветная 
вкладка төҫлө ҡушымта

ВКЛАДНбЙ, -ая, -ое 1. аҡса индереү ...ы, 
аҡса һалыу ...ы; вкладные операции аҡса инде
реү операциялары 2. (являющийся вкладом) 
вклад ...ы; вкладные суммы вклад суммаһы



ВКЛАДЧИК
3. (являющийся вкладкой) ҡушымта ...ы; 
вкладной лист ҡушымта битВКЛАДЧИК м и ВКЛАДЧИЦА ж вклад 
яһаусы, аҡса һалыусы

ВКЛАДЫВАТЬ несов. см. вложить 
ВКЛАДЫШ м 1. см. вкладка 2. тех. вкла

дыш (машина, подшипник детале) 
ВКЛЁИВАТЬ несов. см. вклеить 
ВКЛЕИВАТЬСЯ несов. 1. см. вклеиться 

2. страд, от вклеиватьвклЕить сов. 1. что өҫтәп йәбештереү (эсе
нә), йәбештереп ҡуйыу; вклеить в кнйгу лист ки
тап эсенә бер бит өҫтәп йәбештереү 2. перен., 
разг. һүҙ ҡыҫтырыу; вклеить интересное слово 
ҡыҙыҡ һүҙ ҡыҫтырыу

ВКЛЁИТЬСЯ сов. йәбешеү, елемләнеү 
ВКЛЁЙКА ж 1. см. вклеить 2. йәбештермә, 

өҫтәлмә бит (мзҫ., китапҡа)
ВКЛЕПАТЬ сов. 1. что (эстән) ҡуша синәү 

2. кого; перен., прост, насар эшкә бутау, насар
лыҡҡа тарыҡтырыу

ВКЛЕПКА ж ҡуша синәү, сүкеп беректереү 
ВКЛЕПЫВАТЬ несов. см. вклепать 
ВКЛИНИВАТЬ несов. см. вклинить 
ВКЛЙНИВАТЬСЯ несов. 1. см. вклиниться 

2. страд, от вклйниватьВКЛЙНИТЬ и вклинйть сов. 1. что шы
налау, шыналап индереү; вклинить доску в 
щель таҡтаны ярыҡҡа шыналап индереү 2. пе
рен., разг. (вставитъ в речь) һүҙ ҡыҫтырыу ВКЛЙНИТЬСЯ и ВКЛИНЙТЬСЯ сов.
1. (войти клином) килеп ҡушылыу (сығыу), һы
рығыу; дорога вклйнилась в лес юл урманға ки
леп ҡушылды 2. (вторгнуться) йырып инеү; от
ряд вклйнился в укрепления протйвника отряд 
дошман нығытмаларына йырып инде

ВКЛЮЧАТЕЛЬ м включатель, тоташтырғыс 
ВКЛЮЧАТЬ несов. 1. см. включйть 2. (охва

тывать) (үҙ) эсенә алыу; воспитание включает в 
себя преподавание тәрбиә эше уҡытыуҙы ла үҙ 
эсенә ала

ВКЛЮЧАТЬСЯ несов. 1. см. включйться
2. страд, от включать

ВКЛЮЧАЯ 1. деепр. от включать 2. предлог 
с вин. п. (в том числе) шулай уҡ, шуның 
эсенән, шул иҫәптән; на собрание пришли все, 
включая стариков йыйылышҡа бөтәһе лә, шул 
иҫәптән ҡарттар ҙа килде

ВКЛЮЧЕНИЕ с 1. см. включать, вклю
чаться; включение вопроса в повестку собрания 
мәсьәләне йыйылыштың көн тәртибенә индереү 
2. спец, (ҡушылған) сит өлөшсә; включения ал
маза алмасҡа ҡушылған сит өлөшсәләр

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО нареч. ҡушып, индереп, 
эсенә алып, ҡуша, ҡуша һанағанда; по десятое 
число включйтельно унын ҡуша һанағанда 

ВКЛЮЧИТЬ сов. 1. кого-что индереү, тер
кәү, өҫтәү; включйть новый пункт в договор ки

лешеүгә яңы пункт өҫтәү; включйть в фут
больную команду футбол командаһына индереү 
2. что ҡабыҙыу, тоҡандырыу, эшләтә башлау; 
включйть электрйчество электр ҡабыҙыу; вклю
чйть мотор мотор тоҡандырыу; включйть станок 
станок(ты) эшләтә башлау 3. что (подключитъ) 
тоташтырыу; включйли телефон телефон тоташ
тырҙылар

ВКЛЮЧЙТЬСЯ сов. 1. ҡушылыу, ҡатна
шыу; включйться в соревнование ярышҡа ҡу 
шылыу 2. тоташыу, ҡабыныу, эшләй башлау; 
радиостанция включилась радиостанция эшләй 
башланы

ВКОЛАЧИВАТЬ несов. см. вколотить
ВКОЛАЧИВАТЬСЯ несов. страд, от вко

лачивать
ВКОЛОТИТЬ сов. что, во что 1. разг. һу

ғып (ҡағып) индереү, ҡағыу; вколотйть в стену 
гвоздь стенаға ҡаҙаҡ ҡағыу 2. прост, (повто
ряя, заставитъ усвоить, запомнитъ) туҡыу, 
һеңдереү ♦ вколотйть себе в голову что мейегә 
һеңдереүвколбть сов. что сәнсеү, ҡаҙау, сәнсеп, 
ҡаҙап ҡуйыу; вколбть булавку төйрәмес ҡаҙап 
ҡуйыу; вколбть иголку в тряпку энәне сепрәккә 
сәнсеүвколбться сов. сәнселеү, ҡаҙалыу

ВКОНЁЦ нареч.; разг. тамам, бөтөнләй; он 
вконец измучил меня свойми вопросами ул ми 
не үҙенең һорауҙары менән тамам йөҙәтте

ВКОПАТЬ сов. что ҡаҙып ултыртыу; вко
пать столб в землю бағананы ергә ҡаҙып ултыр
тыу ♦ как (словно, точно) вкопанный бағана 
кеүек (ҡатып ҡалыу)

ВКОПАТЬСЯ сов. ҡаҙып (соҡоп) инеү; вко
паться в угольный пласт күмер ҡатламына ҡа
ҙып инеү

ВКОРЕНИТЬ сов. что һеңдереү, ғәҙәткә әй- 
ләндереү, нығытыу; вкоренйть послушность с 
детства бала саҡтан тыңлаусанлыҡ һеңдереү

ВКОРЕНИТЬСЯ сов. тамырланыу, ғәҙәткә 
инеү, ерләнеү; обычай вкоренился йола тамыр
ланған

ВКОРЕНЙТЬ несов. см. вкоренйть
ВКОРЕНЙТЬСЯ несов. 1. см. вкоренйться 

2. страд, от вкоренйть
ВКОСЬ нареч. ҡыя, янтыҡ, ҡыялап, ҡыйыш; 

смотреть вкось ҡыйыш ҡарау; сложйть платок 
вкось яулыҡты ҡыялап бөкләү ♦ вкось и 
вкривь; вкривь и вкось: 1) төрлө яҡҡа ҡараған, 
ҡыйыш-мыйыш, тырым-тырағай, салыш-солош; 
2 ) рәт-сиратһыҙ

ВКРАДЧИВОСТЬ ж ярамһаҡлыҡ, йомаҡай- 
лыҡ, ялағайлыҡ

в к р а д ч и в ы й , -ая, -ое 1. ярамһаҡ, йома
ҡай, ялағай, юха; вкрадчивые манеры ялағай 
ҡыланыштар 2. йомшаҡ, тәьҫирле, юха; вкрад
чивый голос юха тауыш



ВКРАДЫВАТЬСЯ несов. см. вкрасться 
ВКРАИВАТЬ несов. см. вкроить 
ВКРАИВАТЬСЯ несов. страд, от вкраивать
ВКРАПИТЬ сов. что 1. бөрсөкләү, бѳрсѳк- 

ләндереү, тимгелләү, тимгелләндереү (берәй 
төҫкә биҙәк итеп икенсе бер төҫтө өҫтәц) 
2. перен. өҫтәү, ҡушыу, ҡыҫтырыу, урынлашты
рыу (киҫәк-киҫәк)

ВКРАПИТЬСЯ сов. (киҫәк-киҫәк) өҫтәлеү, 
ҡушылыу, килеп ҡыҫылыу, урынлашыу

ВКРАПЛЁНИЕ с 1. см. вкрапить 2. өҫтәлмә, 
ҡушылма, бөрсөк, тимгел; вкрапления золота 
алтын бөрсөктәре

в к р Ап л и в а т ь  несов. см. вкрапить 
в к р Ап л и в а т ь с я  несов. 1 .см . вкрапиться 

2. страд, от вкрапливать
ВКРАПЛЙТЬ несов. см. вкрапить 
ВКРАПЛЙТЬСЯ несов. 1. см. вкрапиться 

2. страд, от вкраплять
ВКРАСТЬСЯ сов. 1. йәшеренеп (боҫоп) ки

леп инеү, һиҙҙермәй генә килеп инеү 2. перен. 
барлыҡҡа килеү, хасил булыу, тыуыу; в мою 
душу вкрались сомнения минең күңелемдә шик 
тыуҙы 3. (попасть по недосмотру) китеү, ыс
ҡыныу; в текст вкрались ошйбки текста хаталар 
киткән ♦ вкрасться в доверие (в мйлость) хәйлә 
менән ышаныс ҡаҙаныу

ВКРАТЦЕ нареч. ҡыҫҡаса; вкратце изло 
жйть содержание кнйги китаптың йөкмәткеһен 
ҡыҫҡаса һөйләп биреү

ВКРЕПИТЬ соә. (бер нәмәне икенсеһенә) 
беркетеү, нығытыу

ВКРЕПИТЬСЯ соә. беркетелеү, нығытылыу 
ВКРЕПЛЙТЬ несов. см. вкрепйть 
ВКРЕПЛЙТЬСЯ несов. 1. см. вкрепйться 

2. страд, от вкреплять
ВКРИВЬ нареч.; разг. (криво) кәкре, 

ҡыйыш, салыш ♦ вкривь и вкось см. вкось
ВКРОИТЬ соә. (ҡушып) бесеү, өҫтәү (кейем 

теккәндә)
ВКРУГ нареч. и предлог см. вокр5т 
ВКРУГОВУЮ нареч. 1. разг. түңәрәк буй

лап, түңәрәтеп, ҡулдан-ҡулға, урап; чаша пошла 
вкруговую сеүәтә ҡулдан-ҡулға китте; он поехал 
вкруговую ул урап китте 2. прост, түңәрәк
ләгәндә, сама менән; пшенйца даст вкруговую 
65 центнеров с гектара бойҙай сама менән гекта
рынан 65 центнер бирәсәк

ВКРУТИТЬ соә. 1. разг. бороп ҡуйыу (инде
реү); вкрутйть лампочку в патрон лампочканы 
патронға бороп ҡуйыу 2. кому, груб., прост, ал
дап ышандырыу

ВКРУТИТЬСЯ сов.', разг. бороп ҡуйылыу 
(индерелеү)

ВКРУТЁТО нареч. ҡаты итеп (йомортҡа бе- 
шерец)\ сварйть яйцо вкрутую йомортҡаны ҡа
ты итеп бешереү

ВКРУЧИВАТЬ несов. см. вкрутйть

ВКРУЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. вкрутйться 
2. страд, от вкручивать

ВКУПЕ нареч.', у  cm. бергәләп, бергә, күмәк
ләп; мы все вкупе принялйсь за работу беҙ
бөтәбеҙ ҙә күмәкләп эшкә тотондоҡ

ВКУС м 1. тәм, тат; горький вкус әсе тәм; 
органы вкуса тәм һиҙеү органы; приятный на 
вкус тәме күңелгә ятышлы; пробовать на вкус
тәмен татыу 2. зауыҡ, матурлыҡ, йәм хисе, 
-дан/-дән йәм табыу; одеваться со вкусом за
уыҡ менән кейенеү 3. яратыу, ҡыҙыҡһыныу, йәм 
табыу; вкус к литературе әҙәбиәт менән ҡыҙыҡ
һыныу 4. разг. (манера, стиль) стиль, алым; 
танец в восточном вкусе көнсығыш стилендәге 
бейеү ♦ входйть во вкус оҡшап ҡалыу, тәмен бе
леп алыу; на вкус чей күҙлегенән сығып ҡара
ғанда, күҙлегенән ҡарағанда; по вкусу (быть, 
прийтйсь) оҡшау, күңелгә ятыу

ВКУСИТЬ соә. что, чего 1. уст., книжн. 
ашау, татып ҡарау 2. перен., высок, (испытать, 
изведать) кисереү, тойоу, һиҙеү, хис итеү, тә
мен белеү, татып ҡарау; вкусйть все муки бөтә 
ғазаптарҙы кисереү

ВКУСНО нареч. 1. тәмле, татлы 2. (со вку
сом, аппетитно) тәмләп, тәмле итеп; вкусно 
пить чай тәмле итеп сәй эсеү

ВКУСНЫЙ, -ая, -ое тәмле, татлы; вкусная 
еда тәмле ашамлыҡ

ВКУСОВбЙ, -ая, -ое тәм ...ы, тәм, тәм һиҙеү 
...ы; вкусовые органы тәм һиҙеү ағзалары; вку
совые ощущения тәм һиҙеү; вкусовые качества 
пйщи аҙыҡтың тәм сифаты

ВКУСОВЩИНА ж; разг. зауыҡсылыҡ; стра
дать вкусовщйной зауыҡсылыҡ менән интегеү 

ВКУШАТЬ несов. см. вкусйть 
ВЛАГА ж  1. шыйыҡлыҡ, һыу; почвенная 

влага тупраҡ һыуы 2. еүеш, еүешлек, дым; 
запах влаги еүеш еҫ

ВЛАГАЛИЩЕ с 1. анат. еңсә, инәлек еңсәһе 
2. бот. еңсә

ВЛАГАТЬ несов. см. вложйть
ВЛАДЕЛЕЦ м эйә, хужа, биләүсе; владелица 

ж хужабикә
ВЛАДЕЛЬЧЕСКИЙ, -ая, -ое хужа булыу 

...ы, биләмә; владельческое право хужа булыу 
хоҡуғы; владельческие земли биләмә ерҙәр 

ВЛАДЕНИЕ с 1. см. владеть 2. (недвижимое 
имущество) биләмә, биләм, милек; дедовские 
владения олатайҙың биләмәһе; владения Россйи 
Рәсәй биләмәләре

ВЛАДЁТЬ несов. 1. кем-чем\ прям., перен. 
эйә булыу, эйә булып тороу, хужа булыу, хужа 
булып тороу; владеть имуществом мөлкәткә ху
жа булыу; владеть конём атҡа эйә булыу; вла
деть талантом рассказчика һөйләү талантына 
эйә булыу 2. кем-чем (управлять) биләү, биләп 
тороу, ҡулында тотоу; владеть империей импе
рияны биләп тороу 3. перен. буйһондороп тотоу,

ВЛАДЕТЬ



ВЛАДЫКА
ҡулында тотоу; владеть классом класты ҡулда 
тотоу; владеть людьмй кешеләрҙе буйһондороп 
тотоу 4. перен. (охватывать — о мыслях, чув
ствах) биләп (солғап) алыу; разнообразные 
мысли владели им уны төрлө уйҙар биләп алды
5. чем (уметъ обращаться) эш итеү, эш итә бе
леү; владеть оружием ҡорал менән эш итә белеү
6. (уметъ пользоваться, бытъ мастером) бе
леү, файҙалана белеү, оҫта булыу; владеть рус
ским языком урыҫ телен белеү; владеть даром 
слова һүҙ оҫтаһы булыу 7. чем йөрөтә алыу, 
эшләтә алыу, хәрәкәт иттерә алыу; владеть ру
кой ҡулды йөрөтә алыу ♦ владеть пером оҫта 
яҙа белеү, ҡәләм тибрәтә алыу; владеть собой 
үҙеңде тота белеү, һалҡын ҡанлы булыу

ВЛАДЫКА м 1. высок, бойороусы, хаким, 
хакимлыҡ итеүсе 2. церк. владыка

ВЛАДЫЧЕСТВО с; высок, хакимлыҡ, өҫтөн
лөк, власть; владычество буржуазии буржуазия 
хакимлығы

ВЛАДЫЧЕСТВОВАТЬ несов.; высок, хаким
лыҡ итеү, хөкөм һөрөү

ВЛАЖНЁТЬ несов. дымланыу, еүешләнеү; 
воздух влажнеет һауа дымлана

ВЛАЖНОСТЬ ж дымлылыҡ, еүешлек; 
влажность воздуха һауаның дымлылығы; влаж
ность клймата климат(тың) еүешлеге

ВЛАЖНЫЙ, -ая, -ое дымлы, еүеш; влажная 
земля еүеш ер; влажный воздух дымлы һауа 

ВЛАМЫВАТЬСЯ несов. см. вломиться 
ВЛАСОГЛАВ м ҡамсығорт 
ВЛАСТВОВАТЬ несов. над кем-чем и без 

доп. 1. (управлять, правитъ) хакимлыҡ итеү, 
идара итеү; властвовать над страной ил менән 
идара итеү 2. перен. (господствовать, повеле
вать) өҫтөнлөк итеү, баш булыу; властвовать 
умами аҡыл эйәләре өҫтөнән хакимлыҡ итеү
3. (управлять, распоряжаться кем-чем-л.) 
буйһондороп тотоу, хөкөм итеү (һөрөү); власт
вовать над классом синыфты буйһондороп 
тотоу

ВЛАСТЕЛИН м; высок, хужа, хаким, хаким
лыҡ итеүсе, хөкөмдар; властелйн своей судьбы 
үҙ яҙмышының хужаһы

ВЛАСТИТЕЛЬ м; у cm. см. властелйн ♦ вла 
стйтель дум иғтибарҙы үҙенә йәлеп итеүсе, көслө 
йоғонто яһаусы

ВЛАСТНОСТЬ ж бойороусанлыҡ, ҡаты ҡул
лы булыу, бойорорға (ҡушырға) әүәҫ(лек); 
властность характера бойорорға әүәҫ холоҡ 

ВЛАСТНЫЙ, ая, ое 1. над кем-чем, в ком- 
чём и с неопр., обычно кратк. ф. хужа (эйә) бул
ған, баш булған, хоҡуҡлы (булған); в своём доме 
я властен үҙ өйөмдә мин хужамын; мы властны 
выбрать свою дорогу беҙ үҙ юлыбыҙҙы һайларға 
хоҡуҡлыбыҙ 2. перен. буйһондора алған, баш эй
ҙерә торған; властная красота баш эйҙерә торған 
матурлыҡ; властное чувство буйһондороу тойғоһо

3. (склонный повелевать, подчинятъ себе) бойо
роусан, буйһондороусан, хакимлыҡ (өҫтөнлөк) 
итергә яратыусы; властный голос бойороусан 
тауыш; властный человек хакимлыҡ итергә яра
тыусы кеше

ВЛАСТ о л к5бец м хакимлыҡ итергә яраты
усы кеше

ВЛАСТОЛЮБЙВЫЙ , -ая, -ое хакимлыҡ 
(власть) һөйөүсе (яратыусы), власҡа ынтылыусы 

Власт о  л н5бие с власть һөйөү (яратыу), 
власҡа ынтылыу

ВЛАСТЬ ж 1. (государственное управление) 
власть, хакимиәт; демократйческая власть демо
кратик власть; прийтй к власти власҡа килеү
2. (правительство) власть, хөкүмәт 3. мн. влас
ти хөкүмәт етәкселәре, хөкөм эйәләре; местные 
власти урындағы хөкүмәт етәкселәре; сообщйть 
властям хөкөм эйәләренә хәбәр итеү 4. (право 
распоряжаться) власть, хоҡуҡ, хаҡ; власть 
председателя рәйес хоҡуғы; власть родйтелей 
ата-әсәләр хоҡуғы 5. чего (могущество, сила) 
көс, ҡеүәт, хакимлыҡ, өҫтөнлөк; власть слова 
һүҙ көсө ♦ ваша власть һеҙҙең ихтыярығыҙҙа, 
һеҙ нисек теләйһегеҙ; в моей (твоей, его и т.д.) 
власти минән (һинән, унан Һ.б.) тора; во власти 
или под властью кого-чего баҫым аҫтында, йо
ғонтоһо аҫтында; отдаться во власть кого-чего; 
отдаться (предаться) власти кого-чего кемгәлер 
буйһоноу, кемдеңдер баҫымы аҫтында булыу; 
терять власть над собой үҙеңде тота (тыя) алмау 

ВЛАСЯНЙЦА ж ҡыл кейем 
ВЛАЧИТЬ несов. 1. кого-что һөйрәтеү, һөй

рәтеп алып барыу; влачйть сети ау һөйрәтеү
2. перен. (в сочетании с сущ. “жизнь", “суще
ствование", “век", “дни") фәҡирлектә йәшәү, 
ярлы ғүмер итеү, мохтажлыҡта көн итеү

ВЛЁВО нареч. (в левую сторону) һулға, һул 
яҡҡа; (слева) һулда, һул яҡта; влево от трбпки 
һуҡмаҡтан һул яҡта

ВЛЕЗАТЬ несов. см. влезть 
ВЛЕЗТЬ сов. 1. на что (үрмәләп) менеү; 

влезть на дерево ағасҡа үрмәләп менеү 2. во 
что; разг. инеү, инеп (сумыу) китеү, үтеп инеү; 
влезть в окно тәҙрәнән инеү; влезть в ванну ван 
нага инеү (төшөү) 3. перен. (үтеп) инеү, ыша
нысҡа инеү; влезть в дружбу дуҫлыҡҡа инеү
4. во что; разг. һыйыу, һыйып бөтөү; вёщи 
влезли в чемодан әйберҙәр сумаҙанға һыйҙы
5. прост, һыйыу, таман булыу, ярау; сапогй не 
влёзли итектәр һыйманы ♦ влезть в долгй бу
рысҡа батыу; влезть в душу кому. 1) ышанысҡа 
инеү; 2 ) эс-бауырға инеү; не влезешь в кого; 
прост, дөрөҫөн белә алмайһың; сколько влезет 
прост, күпме теләйһең, теләгәнсә

ВЛЕПИТЬ сов. 1. что, во что һылау, һылап 
йәбештереү, йәбештереү, йәбештереп ҡуйыу 
2. перен., разг. ҡундырыу, тондороу, сәпәү; вле 
пйть пощёчину яңағына тондороу; влепйть выго



ВМАТЫВАТЬ
вор шелтә сәпәү; влепйть четвёрку по пове
дению тәртибенә дүртле сәпәү 

ВЛЕПЛЙТЬ несов. см. влепйть 
ВЛЕТ м см. влететь — влетать 
ВЛЕТАТЬ несов. см. влететь 
ВЛЕТЁТЬ сов. 1. во что осоп (килеп) инеү; 

пчела влетела в окно бал ҡорто тәҙрәнән осоп 
килеп инде 2. перен., разг. (вбежать) атылып 
килеп инеү, йүгереп килеп инеү 3. кому безл.; 
разг. эләгеү; влетело за опоздание һуңлаған 
өсөн эләкте ♦ влететь в копеечку ҡиммәткә 
төшөү; влететь бомбой; влететь как бомба аты 
лып килеп инеү

ВЛЕЧЁНИЕ с һәүәҫлек, ынтылыш, мәйел, 
теләк; влечение душй күңел ынтылышы ♦ сер
дечное влечение мөхәббәт, ғишыҡ уты

ВЛЕЧЬ несов. (тащитъ) һөйрәү, тартыу; 
экскаватор влёк каменную глыбу экскаватор 
ҙур таш киҫәген һөйрәне 2. кого (күңел) тартыу, 
йәлеп итеү, ылыҡтырыу, ҡыҙыҡһындырыу; его 
влечёт к искусству уны сәнғәт ҡыҙыҡһындыра; 
меня влечёт в родные места күңелем тыуған 
яҡтарға тартыла ♦ влечь за собой что сәбәп бу
лыу, алып барыу, килтереү

ВЛИВАНИЕ с 1. см. вливать 2. дарыу ебәреү 
(ҡан тамырына йәки тире аҫтына)', внутри
венное вливание ҡан тамырына дарыу ебәреү; 
вливание глюкозы глюкоза ебәреү 

ВЛИВАТЬ несов. см. влить 
ВЛИВАТЬСЯ несов. 1. см. влйться 2. страд, 

от вливать
ВЛИПНУТЬ сов. во что 1. йәбешеү, йәбешеп 

эләгеү; муха влйпла в клейкую бумагу себен 
елемле ҡағыҙға йәбешкән 2. перен., прост. 
уңайһыҙ хәлгә ҡалыу, барып эләгеү, килеп ҡа
быу; а он в какое дело влип ул ниндәй хәлгә 
ҡалды

ВЛИТЬ сов. что 1. во что эсенә ҡойоу, 
ағыҙыу, һалыу; влить лекарство в стакан да
рыуҙы стаканға һалыу 2. в кого-что', перен. өҫ
тәү, индереү, тыуҙырыу; это влйло в него 
бодрость был уға дәрт өҫтәне 3. во что', перен. 
өҫтәү, ҡушыу; влить отряд в дивйзию отрядты 
дивизияға ҡушыу

ВЛИТЬСЯ сов. 1. (ағып) инеү, төшөү; вода 
влилась в канаву һыу канауға ағып төштө 2. пе
рен. тыуыу, үтеп инеү, инеп урынлашыу; в меня 
влилась уверенность миндә ышаныс тыуҙы; в 
сердце влилась тоска йөрәккә һағыш инеп 
урынлашты 3. перен. өҫтәлеү, ҡушылыу; в наш 
коллектйв влилйсь свёжие сйлы беҙҙең коллек 
тивҡа яңы көстәр өҫтәлде

ВЛИЙНИЕ с 1. тәьҫир, йоғонто, шауҡым; 
благотворное влияние ыңғай тәьҫир; оказать 
влияние тәьҫир итеү; находйться под влиянием 
йоғонто аҫтында булыу; влияние солнечных 
лучей на человеческий органйзм ҡояш нурҙары 
ның кеше организмына тәьҫире 2. абруй, автори

тет; человек с влиянием абруйлы кеше; пользо
ваться влиянием аб^уй менән файҙаланыу

ВЛИЙТЕЛЬНЫИ, -ая, -ое абруйлы, автори
тетлы, йоғонто яһай алырлыҡ, тәьҫир итерлек; 
влиятельный человек абруйлы (йоғонто яһай 
алырлыҡ) кешевлийть несов. на кого-что йоғонто яһау, 
тәьҫир итеү, шауҡымы тейеү; влиять отри
цательно кире йоғонто яһау; влиять на окру
жающих әйләнә-тирәләгеләргә тәьҫир итеү

ВЛОЖЁНИЕ с 1. см. вложйть 2. ҡушып һа
лынған әйбер (хатҡа, пакетҡа һ.б.)', письмо с 
вложением ҡушып һалынған әйбере булған хат
3. (аҡса) һалыу, (капитал) һалыу; капитальные 
вложения капитал һалыуҙар

ВЛОЖИТЬ сов. что 1. (эсенә) һалыу, ты
ғыу, (эсенә) һалып (тығып) ҡуйыу; вложйть 
письмо в конверт хатты конверт эсенә һалыу 
2. перен. һалыу, биреү, бағышлау; вложйть все 
сйлы бөтә көстө биреү 3. (деньги, капитал) 
һалыу, керетеү, тотоу; вложйть капитал капитал 
һалыу ♦ вложйть душу во что күңел биреү, 
ысын күңелдән тотоноу

ВЛОМИТЬСЯ сов. ватып-емереп (баҫып) ки
леп инеү, көсләшеп инеү; вломйться в чужой 
дом кеше өйөнә баҫып килеп инеү

ВЛЮБИТЬ сов. кого үҙеңде яраттырыу, 
һөйҙөрөү, ғашиҡ иттереү (цҙеңә)

ВЛЮБИТЬСЯ сов. в кого ғашиҡ булыу, 
һөйөү; влюбйться в девушку ҡыҙға ғашиҡ 
булыу

ВЛЮБЛЁННОСТЬ ж ғашиҡлыҡ, һөйөү той
ғоһо; влюблённость в жизнь тормошҡа ға
шиҡлыҡ

ВЛЮБЛЁННЫЙ, -ая, -ое 1. ғашиҡ, ғашиҡ 
булған; влюблённый юноша ғашиҡ егет 2. в 
знач. сущ. влюблённый м и влюблённая ж
ғашиҡ 3. (увлечённый чем-л.) бирелгән, ма
уыҡҡан; он влюблён в свою работу ул үҙ эшенә 
бирелгән 4. ғашиҡтарса, һөйөү тулы; влюблён
ный взгляд һөйөү тулы ҡараш

ВЛЮБЛЙТЬ несов. см. влюбйть 
ВЛЮБЛЙТЬСЯ несов. см. влюбйться 
ВЛЙБЧИВОСТЬ ж тиҙ (йыш) ғашиҡ булыу 
ВЛЙБЧИВЫ Й, -ая, -ое тиҙ (йыш) ғашиҡ 

булған, тиҙ ғашиҡ булыусан; влюбчивый парень 
тиҙ генә ғашиҡ булған егет

ВЛЙПАТЬСЯ сов. 1. прост, барып инеү 
(төшөү), килеп төшөү (инеү); вляпаться в грязь 
бысраҡҡа барып инеү 2. груб., прост, тарығыу, 
юлығыу, эләгеү (кцңелһеҙ хәлгә, бәләгә)', 
вляпаться в историю ваҡиғаға тарығыу

ВМАЗАТЬ сов. 1. что, во что ҡуша (эскә 
ҡалдырып) һылау; вмазать кирпич в стену кир
бесте стенаға ҡуша һылау 2. кому, прост, тон
дороу, сәпәү

ВМАЗЫВАТЬ несов. см. вмазать 
ВМАТЫВАТЬ несов. см. вмотать
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ВМЕНИТЬ
ВМЕНИТЬ сов. кому-чему, во что', офиц,- 

дел. һанау, иҫәпләү, табыу; вменйть в засл5ту 
күрһәткән хеҙмәттәрен иҫәпләү; вменйть в вину 
кому ғәйепле тип һанау, ғәйепле тип табыу ♦ 
вменйть в обязанность йөкмәтеү, вазифаһы итеү 

ВМЕНЙЕМОСТЬ ж иҫе-аҡылы теүәллек; 
экспертиза доказала вменяемость подсудимого 
экспертиза ғәйепләнеүсенең иҫе-аҡылы теүәлле
ген раҫланы

ВМЕНЙЕМЫЙ, -ая, -ое иҫе-аҡылы теүәл, 
аҡылы камил; признать вменяемым иҫе-аҡылы 
теүәл тип табыу

ВМЕНЙТЬ несов. см. вменйть 
ВМЕРЗАТЬ несов. см. вмёрзнуть 
ВМЕРЗНУТЬ сов. ҡуша туңыу, туңып ҡа

лыу; вмёрзнуть в лёд боҙға ҡуша туңыу
ВМЕСИТЬ сов. что ҡушып баҫыу, ҡуша 

иҙеү; вмесйть в тесто изюм ҡамырға йөҙөм ҡу
шып баҫыу

ВМЁСТЕ нареч. 1. (совместно) бергә, бер
гәләп, берлектә; жить вместе бергә йәшәү 2. (од
новременно) бер үк ваҡытта, шул уҡ ваҡытта 
♦ вместе с тем шуның менән бергә

ВМЕСТЙЛИЩЕ с урын, һауыт (берәй нә
мәне урынлаштырыу, һалыу ѳсѳн)\ нефтяные 
вместйлища нефть һауыттары

ВМЕСТИМОСТЬ ж һыйҙырыш(лыҡ); вме 
стймость цистерны цистернаның һыйҙырышлығы 

ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое һыйҙырышлы, 
күп һыйҙырышлы, ҙур, иркен, киң; вместйтель 
ный зал иркен зал

ВМЕСТИТЬ сов. 1. кого-что һыйҙырыу, 
һыйҙырып бөтөү; зал не вместйл всех слушате
лей зал бөтә тыңлаусыларҙы һыйҙырып бөтә ал
маны 2. что урынлаштырыу; вместйть все кнйги 
в шкаф бөтә китаптарҙы шкафҡа урынлаштырыу 

ВМЕСТИТЬСЯ сов. һыйыу, һыйып бөтөү, 
урынлашыу; мы все вместймся в этой комнате 
беҙ барыбыҙ ҙа ошо бүлмәгә һыйырбыҙ

ВМЁСТО предлог с род. п. урынына; взять 
одну кнйгу вместо другой бер китап урынына 
икенсеһен алыу

ВМЕТАТЬ сов. что типсеү, типсеп сығыу 
(ҡуйыу); вметать рукав еңдәрҙе типсеп сығыу 

ВМЕТЫВАТЬ несов. см. вметать 
ВМЕШАТЕЛЬСТВО с 1. ҡыҫылыш, ҡыҫы

лыу, тығылыу, ҡатышыу, ҡатнашыу; вооружён
ное вмешательство ҡораллы ҡыҫылыш 2. ҡат
нашлыҡ, ҡатнашыу; хирургйческое вмешатель
ство хирургия ҡатнашлығы (хирургик операция 
яһау)

ВМЕШАТЬ сов. 1. что, во что ҡатыштырыу, 
өҫтәп ҡатыштырыу, аралаштырыу, ҡушып ара
лаштырыу 2. кого, во что\ перен., разг. ҡатнаш
тырыу, бутау, тығыу; вмешать в сплетню ғәй
бәткә бутау

ВМЕШАТЬСЯ сов. во что 1. ҡушылыу, инеп 
китеү; вмешаться в толпу төркөмгә ҡушылыу

2. тығылыу, ҡыҫылыу, ҡатнашыу; вмешаться в 
разговор һөйләшеүгә ҡатнашыу; вмешаться в 
чужйе дела кеше эшенә тығылыу

ВМЁШИВАТЬ I несов. см. вмешать 
ВМЁШИВАТЬ II несов. см. вмесйть 
ВМЕШИВАТЬСЯ I несов. 1. см. вмешаться 

2. страд, от вмешивать I
ВМЕШИВАТЬСЯ II несов. страд, от 

вмешивать II
ВМЕЩАТЬ несов. 1. см. вместйть 2. һыйҙыра 

алыу, һыйҙырыу, һыйымы (һыйҙырышлы) бу
лыу; бассейн вмещает тысячу кубометров воды
бассейн мең кубометр һыу һыйҙыра

ВМЕЩАТЬСЯ несов. 1. см. вместиться
2. страд, от вмещать 2

ВМИГ нареч. күҙ асып йомғансы, бик тиҙ, 
шунда уҡ; вмиг разойтйсь күҙ асып йомғансы та
ралышып бөтөү

ВМИНАТЬ несов. см. вмять 
ВМОНТИРОВАТЬ сов. что; спец, монтаж

лау, монтажлап ҡуйыу
ВМОТАТЬ сов. что ҡушып урау 
ВМУРОВАТЬ сов. что ҡуша һылап ҡуйыу, 

беркетеп ҡуйыу; вмуровать котёл ҡаҙанды ҡуша 
һылап, беркетеп ҡуйыу

ВМЙТИНА ж йәнселгән (уйылған) урын 
ВМЯТЬ сов. что 1. иҙеп (ергә) һеңдереү, (ер

гә) ҡуша иҙеү 2. йәнсеү, йәнселдереү
ВНАЁМ и ВИДИМЫ нареч. хаҡ түләтеп 

файҙаланырға (биреү, алыу); сдавать комнату 
внаём бүлмәне хаҡ түләтеп файҙаланырға биреп 
тороу

ВНАКИДКУ нареч. иңбашҡа (яурынға) һа
лып (кеймәйенсә)', носить куртку внакйдку 
куртканы иңбашҡа һалып йөрөү

ВНАКЛАДКУ: пить внакладку (чай, кофе и 
т.п.) шәкәр һалып эсеү (сәйҙе, ҡәһүәне һ.б.)

ВНАЧАЛЕ нареч. Тәүҙә, башта, тәүге осорҙа; 
вначале было трудно башта ҡыйын булды

ВНЕ предлог с род. п. 1. тышта, ситтә; вне 
города ҡаланан ситтә; стоять вне Kpjra тү 
ңәрәктән тышта тороу

2. -һыҙ/-һеҙ, -дан/-дән тыш; вне конкурса 
конкурсһыҙ; вне плана пландан тыш ♦ вне 
времени и пространства ысынбарлыҡты иҫәпкә 
алмайынса; вне закона закондан (ҡанундан) 
тыш; вне себя ныҡ тулҡынланып, үҙен-үҙе 
иҫләмәйенсә; вне (всякого) сомнения һис шик
һеҙ, бер һүҙһеҙ, икеләнмәйенсә

ВНЕ... урыҫ телендәге ҡушма һщҙәрҙең 
“тыш" мәгәнәһен аңлатҡан беренсе өлөшө, 
мәҫ., внебюджетный бюджеттан тыш; вне
сметный сметанан тыш

ВНЕБРАЧНЫЙ: внебрачные дёти никахһыҙ 
тыуған балалар; внебрачный ребёнок тыума 

ВНЕВОЙ СКО ВбИ : вневойсковая подго 
тбвка армияға алмайынса хәрби хеҙмәткә 
әҙерләү



ВНИМАНИЕ
ВНЕВРЁМЕННЫЙ, -ая, -ое книжн. ваҡыт 

менән сикләнмәгән (билдәләнмәгән)
ВНЕДРЁНИЕ с индереү, ҡабул итеү; вне

дрение достижений науки в производство фән 
ҡаҙаныштарын производствоға индереү

ВНЕДРИТЬ сов. что индереү, ҡулланыу, йә
йелдереү; внедрить в производство производст
воға индереү; внедрить новые методы яңы ысул
дар индереү

ВНЕДРИТЬСЯ сов. инеү, ҡулланыу, йәйе
леү; в сельском хозяйстве внедряется новая 
техника ауыл хужалығында яңы техника ҡулла
ныла

ВНЕДРЙТЬ несов. см. внедрить 
ВНЕДРЙТЬСЯ несов. 1. см. внедрйться 

2. страд, от внедрять
ВНЕЗАПНО нареч. көтмәгәндә, ҡапыл, ки- 

нэт; появиться внезапно ҡапыл килеп сығыу 
ВНЕЗАПНОСТЬ ж 1. көтөлмәгәнлек, ҡапыл, 

кинәт; внезапность атаки һөжүмдең көтөл
мәгәнлеге 2. разг. көтөлмәгән хәл (ваҡиға); 
жизнь полна внезапностей тормош көтөлмәгән 
ваҡиғаларға бай

ВНЕЗАПНЫЙ, -ая, -ое көтөлмәгән, ҡапыл 
(кинәт) булған; внезапный отъезд көтөлмәгән 
китеү

ВНЕЗЕМ НбЙ, -ая, -ое Ерҙән ситтәге (ситтә 
булған), Ерҙән тыш; внеземные цивилизации 
Ерҙән ситтәге цивилизациялар

ВНЕКЛАССНЫЙ, -ая, -ое кластан (синыф
тан) тыш; внеклассное чтение синыфтан тыш 
уҡыу; внеклассные мероприятия кластан тыш 
саралар

ВНЕКЛАССОВЫЙ, -ая, -ое синфилыҡтан 
тыш, синыфтан тыш; внеклассовое общество 
синфилыҡтан тыш йәмғиәт

ВНЕКОНКУРСНЫЙ, ая, ое конкурстан 
тыш (булған), конкурсһыҙ; внеконкурсное за
числение конкурстан тыш ҡабул итеү

ВНЕМ АТ ОЧНЫЙ: внематочная беремен 
ность мед. аналыҡ тышында булған йөклөлөк 

ВНЕОЧЕРЕДНОЙ, -ая, -ое сираттан тыш; 
внеочередное совещание сираттан тыш кәңәшмә 

ВНЕПЛАНОВЫЙ, -ая, -ое пландан тыш; 
внеплановое задание пландан тыш йөкләмә 

ВНЕСЕНИЕ с индереү; внесение поправок в 
текст тексҡа төҙәтмәләр индереү

ВНЕСЛУЖЕБНЫЙ, -ая, -ое хеҙмәттән тыш 
(башҡа); во внеслужебное время хеҙмәттән 
башҡа ваҡытта

ВНЕСТИ сов. 1. кого-что индереү, индереп 
ҡуйыу; внестй вещи в комнату әйберҙәрҙе бүл
мәгә индереү 2. что индереү, теркәү, яҙып 
ҡуйыу; внестй фамилию в список фамилияны 
исемлеккә теркәү; внестй поправки в текст 
тексҡа төҙәтмәләр индереү 3. что (аҡса) инде
реү, түләү; внестй взнос взнос индереү 4. что 
килтереп сығарыу, -ып/-еп ебәреү, индереү;

внестй оживление йәнләндереп ебәреү; внестй 
раздоры ыҙғыш килтереп сығарыу 5. что өҫтәү, 
байытыу, индереү; внестй в литературу новые 
идеи әҙәбиәтте яңы идеялар менән байытыу 
♦ внестй предложение тәҡдим индереү; внестй 
ясность асыҡлыҡ индереү, асыҡлау

ВНЕСТИСЬ соә.\ разг. атылып килеп инеү, 
йүгереп (сабып) килеп инеү; внестись в комнату 
бүлмәгә йүгереп килеп инеү

ВНЕУРОЧНЫЙ, -ая, -ое дәрестән тыш; вне
урочные занятия дәрестән тыш уҡыуҙар

ВНЕШКОЛЬНЫЙ, -ая, -ое мәктәптән тыш; 
внешкольная работа мәктәптән тыш эш

ВНЕШНЕ нареч. тыштан (тышҡы яҡтан) ҡа
рағанда; внешне казаться спокойным тыштан 
ҡарағанда тыныс күренеү

ВНЕШНЕПОЛИТЙЧЕСКИЙ, ая, ое тыш 
ҡы сәйәси, тышҡы сәйәсәткә ҡараған; внешнепо
литический курс тышҡы сәйәси курс

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ, ая, ое тышҡы сау 
ҙа; внешнеторговые связи тышҡы сауҙа бәйлә
нештәре

в н е ш н и й , -яя, -ее 1. в разн. знач. тышҡы, 
тирә-яҡ; внешний вид тышҡы күренеш; внешняя 
политика тышҡы сәйәсәт; внешняя среда тирә- 
яҡтағы мөхит; внешняя торговля тышҡы сауҙа; 
внешний лоск тышҡы ялтырауыҡ; внешний 
рынок тышҡы баҙар; внешние врагй тышҡы 
дошмандар 2. тышҡы, тыш яҡтан; внешние из
менения тыш яҡтан үҙгәрештәр ♦ внешний угол 
мат. ҡабарынҡы мөйөш

в н ё ш н о с т ь  ж тышҡы күренеш (ҡиәфәт, 
килеш-килбәт); судить по внешности тышҡы 
ҡиәфәтенә ҡарап фекер йөрөтөү

ВНЕШТАТНЫЙ, -ая, -ое штаттан тыш, штат
та тормаған (булмаған); внештатные сотрудники 
штатта тормаған хеҙмәткәрҙәр

ВНИЗ нареч/, в разн. знач. түбәнгә, аҫҡа, тү
бәнгә табан; спускаться вниз түбәнгә төшөү; за
глянуть вниз аҫҡа ҡарау; плыть вниз по течению 
һыу ағымы менән түбәнгә табан йөҙөү ♦ идтй 
(катйться, спускаться и т.п.) вниз түбәнгә тә 
гәрәү

ВНИЗУ нареч. 1. түбәндә, аҫта; он живёт 
внизу ул түбәндә (түбәнге ҡатта) йәшәй 2. в 
знач. предлога с род. п. аҫтында, аҙағында; вни
зу дома өй аҫтында; внизу письма хат аҙағында 

ВНИКАТЬ несов. см. вникнуть 
ВНИКНУТЬ сов. во что аңлау, төшөнөү, тө

шөнөп алыу; вникнуть во всё бөтәһенә төшөнөү 
ВНИМАНИЕ с 1. иғтибар, диҡҡәт, күңел би

реү; слушать со вниманием диҡҡәт менән тың
лау; сосредоточить внимание иғтибар туплау; 
привлекать внимание иғтибар йәлеп итеү 2. (за
бота) хәстәрлек, илтифат, иғтибар; окружйть 
вниманием хәстәрлек күрһәтеү ♦ внимание! иғ
тибар итегеҙ!, тыңлағыҙ!; вниманию (слушате
лей, покупателей и т.д.) (тыңлаусылар, һатып 
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ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ
алыусылар һ.б.) иғтибарына; обратйть внимание 
кого, на кого-что иғтибар итеү; оставить без 
внимания кого-что иғтибарһыҙ ҡалдырыу; при
нять во внимание что иғтибарға алыу; в центре 
внимания (быть, находйться) иғтибар үҙәгендә 
(булыу)

ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ ж 1. иғтибарлылыҡ,
иғтибар, диҡҡәтлелек; проявйть внимательность
иғтибарлылыҡ күрһәтеү 2. (заботливость) хәс- 
тәрлелек, илтифатлылыҡ; отнестйсь со вни
мательностью илтифатлылыҡ менән ҡарау

ВНИМАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. иғтибарлы, 
диҡҡәтле; внимательный наблюдатель диҡҡәтле 
күҙәтеүсе; внимательный ученйк иғтибарлы 
уҡыусы 2. (заботливый) хәстәрлекле, илтифат
лы; внимательное отношение хәстәрлекле мө 
нәсәбәт

ВНИМАТЬ несов. см. внять вничью нареч. бер яҡтың да отмауы ме
нән, бер яҡ та отмайынса; закончить партию 
вничью партияны бер яҡтың да отмауы менән та
мамлау

ВН бВЕ нареч. в знач. сказ.; разг. яңы, яңыса, 
ят; ему здесь всё внове уға бында бөтәһе лә яңы 

ВНОВЬ нареч. 1. яңынан, ҡабаттан, өр-яңы- 
нан, тағы ла; увйдеться вновь яңынан күрешеү 
2. яңы (ғына), күптән түгел, тәү башлап; вновь 
прйбывший яңы килгән (кеше)

ВНОСИТЬ несов. см. внести 
ВНУК м ейән, торон; внучка ж ейәнсәр 
ВНУТРЕННЕ нареч. эстән, эсенән, күңелдән; 

внутренне быть довольным күңелдән үҙең менән 
ҡәнәғәт булыу

ВНУТРЕННИЙ, -яя, -ее ө разн. знач. эске, 
эстәге ...ы; внутренний мир эске донъя; внутрен
няя связь событий ваҡиғаларҙың эске бәйләне
ше; внутренняя полйтика эске сәйәсәт; внутрен
ний рынок эске баҙар; внутренняя комната (төп 
кө) бүлмә ♦ внутренние болезни мед. эске ауы
рыуҙар; внутренняя секреция физиол. эске сек
реция

ВНУТРЕННОСТЬ ж 1. чего эс, эсе, эске яҡ; 
внутренность дома өйҙөң эсе 2. мн. внутренности
анат. эске ағзалар (эс-ҡарын, цпкә-ауыр һ.б.)

ВНУТРЙ нареч. и предлог 1. нареч. эстә; на
ходйться внутрй эстә булыу 2. предлог с род. п. 
эсендә; внутрй города ҡала эсендә

ВНУТРИ... урыҫ телендәге ҡушма һщҙәрҙең 
“эсендәге", “эстәге”, “эстә”, “эске” мәгәнәһен 
аңлатҡан беренсе өлөшө, мәҫ., внутригосудар
ственный дәүләт эсендәге; внутриатомный атом 
эсендәге; внутриотраслевой тармаҡ эсендәге 

ВНУТРЬ нареч. и предлог 1. нареч. эскә; по
пасть внутрь эскә эләгеү 2. предлог с род. п. 
эсенә; внутрь дома ой эсенә

ВНУШАТЬ несов. см. внушить 
ВНУШЁНИЕ с 1. ышандырыу, күңелгә уй 

(ҡурҡыу) һалыу (тыуҙырыу); лечение внушени

ем ышандырыу менән дауалау; внушение страха 
ҡурҡыу һалыу 2. өгөт, өгөт-нәсихәт; делать вну
шение өгөт-нәсихәт ҡылыу (яһау)

ВНУШИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое 1. тәьҫирле, 
тәьҫир итерлек, тәьҫир итә торған; внушйтель- 
ный вид тәьҫир итерлек ҡиәфәт 2. разг. 
(большой) ҙур, оло; внушйтельная фигура ҙур 
фигура

ВНУШИТЬ сов. что 1. (заставитъ усвоитъ) 
ышандырыу, күңеленә һалыу, төшөндөрөү, аң
латыу; внушйть оригинальную мысль оригиналь 
фекерҙе күңеленә һалыу 2. (возбудитъ какие-л. 
чувства) тыуҙырыу, уятыу, ҡуҙғатыу; внушйть 
страх ҡурҡыу уятыувнйтно нареч. асыҡ, аныҡ, асыҡ (аныҡ) 
итеп; читать внятно асыҡ итеп уҡыувнйтность ж асыҡлыҡ, аныҡлыҡ, аңла- 
йышлылыҡ; внятность речи телмәрҙең аңлайыш- 
лылығы

ВНЙТНЫЙ, -ая, -ое 1. асыҡ, асыҡ ишетелеш
ле, асыҡ (аныҡ) ишетелгән; внятное чтение 
асыҡ уҡыу 2. аныҡ, аңлайышлы; внятное слово 
аңлайышлы һүҙ

ВНЯТЬ сов. кому-чему 1. уст. тыңлау, ише
теү 2. иғтибар (диҡҡәт) итеү; внять просьбе 
чъей-л. кемдеңдер үтенесенә иғтибар итеү 

В О ... приставка см. в...
ВбБЛ А  ж вобла, диңгеҙ сабағы 
ВОБРАТЬ сов. что 1. (втянутъ, впитать) 

эскә алыу, һеңдереү, һурып алыу; растения во
брали всю влагу үҫемлектәр бөтә дымды һурып 
алған 2. (включитъ в свой состав, обычно в 
сочет. с “в себя”) үҙ эсенә алыу, индереү; дви
жение вобрало в себя и сторонников реформы 
хәрәкәт үҙ эсенә реформа яҡлыларҙы ла алды 
♦ вобрать голову в плечи ҡулбаштарын күтәреп, 
эйәкте күкрәккә эйеү

ВОВЁК и ВОВЁКИ нареч. 1. һәр ваҡыт, 
мәңге, ғүмергә; вовеки живой мәңге тере 2. (при 
глаголе с отрицанием) бер ҡасан да, бер ваҡыт
та ла; не забудется вовёк бер ҡасан да онотол
маясаҡ

ВОВЛЕКАТЬ несов. см. вовлечь 
ВОВЛЕКАТЬСЯ несов. 1. см. вовлечься

2. страд, от вовлекать
в о в л е ч ь  сов. кого-что, во что ылыҡты

рыу, йәлеп итеү, ҡатнаштырыу; вовлечь в ра
боту эшкә йәлеп итеү; вовлечь в разговор һүҙгә 
ҡатнаштырыу

в о в л е ч ь с я  сов. во что ҡатнашыу; она во
влеклась в разговор ул һүҙгә ҡатнашып китте 

в о в н е  нареч. ситтә, тышта, ситендә, ты
шында

ВОВНУТРЬ нареч. и предлог; прост, см. 
внутрь

ВбВРЕМ Я нареч. ваҡытында, бик ваҡытлы; 
убрать урожай вовремя уңышты ваҡытында йы
йып алыу



ВбВСЕ нареч.; разг. бөтөнләй, һис тә, бер ҙә; 
вовсе не нужно бөтөнләй (бер ҙә) кәрәкмәй; 
вовсе не хотеть бөтөнләй теләмәү

ВОВСН5 нареч.; разг. бар көскә (көсөнә), бик 
шәп, бик ҡыҙыу; вовсю пустйться бежать бар 
көскә йүгереп китеү

ВО-ВТОРЫХ вводи, сл. икенсенән; во-вто- 
рых, дождь пошёл икенсенән, ямғыр яуа 
башланы

ВОГНАТЬ сов. 1. кого-что, во что ҡыуып 
(ҡыуалап) индереү; вогнать коз в сарай кәзә
ләрҙе һарайға ҡыуып индереү 2. что, во что; 
разг. ҡағып индереү, ҡаҙау, сәнсеү; вогнать 
гвоздь в стену ҡаҙауҙы стенаға ҡағып индереү
3. кого-что; перен., разг. (привести в какое-л. 
состояние) (килтереп) еткереү, төшөрөү; во
гнать в слёзы илар сиккә еткереү ♦ вогнать в 
гроб гүргә индереү; вогнать в краску (йөҙөн) 
ҡыҙартыу, оялтыу; вогнать в пот тиргә батырыу 
(төшөрөү)

ВбГНУТЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от вогнуть
соҡорайған, бөгөлгән, йәмшәйтелгән 2. прил. ба
тынҡы, уйынҡы, уйымлы; вогнутое зеркало 
уйынҡы көҙгөвогнать сов. что (эскә табан) йәмшәйтеү 
(бөгөү), соҡорайтыу; вогнуть проволоку тимер 
сыбыҡты бөгөү

ВОГНУТЬСЯ сов. бөгөлөү, эскә табан бөгө
лөү (батынҡыланыу, батыу)

. . . в б д  м (урыҫ телендәге ҡушма һцҙҙәрҙең 
икенсе өлөшө, беренсе киҫәктә аңлашылган 
тармаҡ белгестәрен атау өсөн ҡулланыла); 
овощевод йәшелсәсе; табаковод тәмәке үҫтереү 
белгесе

ВОДА ж 1. һыу; грунтовая вода ер аҫты 
һыуы; морская вода диңгеҙ һыуы; пресная вода 
сөсө һыу; проточная вода ағын һыу; родниковая 
вода шишмә һыуы; пить воду һыу эсеү 2. обыч
но с опред. һыуы, -лы/-ле һыу; газированная 
вода газлы һыу; розовая вода роза (еҫле) һыуы
3. мн. воды; геол. минераль һыу сығанағы, ши
фалы һыу сығанағы; ехать на воды шифалы һыу 
сығанағына барыу 4. мн. воды собир. һыуҙар, 
һыу ятҡылыҡтары; воды Башкортостана Баш
ҡортостан һыуҙары; государственные воды дәү
ләт һыу ятҡылыҡтары; территориальные воды 
территориаль һыуҙар 5. в знач. нареч. водой, 
водою һыу юлы менән; доставка леса водой 
ағасты һыу юлы менән килтереү ♦ живая вода 
тере һыу; мёртвая вода үле һыу; седьмая (де
сятая) вода на киселе (о дальних родственни
ках) сыбыҡ осо, ете ят; арба күсәрҙәре сәкәш- 
кән; лить воду на мельницу чью кеше тирмәненә 
һыу ҡойоу; толочь воду (в ступе); носить воду 
решетом иләк менән һыу ташыу, бушты бушҡа 
бушатыу; воды не замутит бик йыуаш, баҫалҡы 
кеше; выйти сухйм из воды һыуҙан ҡоро сығыу; 
набрать воды в рот ауыҙына һыу ҡабыу, ләм-

водить
мим тип әйтмәү; водой не разлйть (не разоль
ёшь) кого араларынан ҡыл да (ел дә) үтерлек 
түгел; вывести на чистую воду кого фаш итеү; 
тйше воды, нйже травы тауыш-тыны юҡ, өнө лә 
сыҡмай; много (немало, столько и т.д .) воды 
утекло күп һыуҙар аҡты, күп ғүмер (заман) үтеп 
китте; пройтй огонь и воду (и медные трубы) ут 
һыу кисеү, донъяның әсеһен-сөсөһөн татыу, күп
те күреү; концы в воду эҙһеҙ юғалыу; в огонь и 
воду (готов, пойдёт и т.д.) утҡа-һыуға инергә 
әҙер булыу; ловйть рыбу в мутной воде болған 
сыҡ һыуҙа балыҡ тотоу, кеше ҡазаһынан 
файҙаланып ҡалыу; как с гуся вода бер ни 
түгел, бер ни тормай, бар тип тә белмәү, ыжлап 
та бирмәй; как две капли воды (похож) ике там
сы һыу кеүек (оҡшаш); как рыба в воде (чувст
вовать себя) һыуҙағы балыҡ кеүек (тойоу); как 
(будто, словно) в воду глядел (смотрел) үтә 
күреү, алдан белеп тороу; как (будто, словно) в 
воду канул һыуға төшкәндәй юҡ булыу; как 
(будто, словно) в воду опущенный балтаһы 
һыуға төшкәндәй, күңелһеҙ, һыуға төшкән та
уыҡ кеүек, бойоҡ

ВОДВОРИТЬ сов. 1. кого-что, во что инде
реү, индереп (күсереп) урынлаштырыу; водво- 
рйть в другое жилйще бүтән торлаҡҡа күсереп 
урынлаштырыу 2. что; перен. урынлаштырыу, 
булдырыу; водворйть тишину в классе класта 
тынлыҡ урынлаштырыу

ВОДВОРИТЬСЯ сов. 1. в чём инеү, инеп 
урынлашыу; водвориться в комнате бүлмәгә 
инеп урынлашыу 2. перен. урынлашыу; водво- 
рйлась тишина тынлыҡ урынлашты 

ВОДВОРЙТЬ несов. см. водворйть 
ВОДВОРЙТЬСЯ несов. 1. см. водворйться 

2. страд, от водворйть
ВОДЕВИЛЬ м водевиль (шаян комедия) 
ВОДЕВИЛЬНЫЙ, -ая, -ое водевиль ...ы; во

девильные куплеты водевиль куплеттары
ВОДИТЕЛЬ м водитель, йөрөтөүсе, машина 

йөрөтөүсе; водитель трамвая трамвай йөрөтөүсе 
ВОДЙТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое водитель ...ы, 

йөрөтөүсе(ләр) ...ы; водительское удостове
рение йөрөтөүсе (водитель) танытмаһы

ВОДИТЕЛЬСТВО с; уст., высок, юлбашсы
лыҡ, етәкселек; под водительством генерала ге
нерал етәкселегендә

ВОДИТЬ несов. 1. кого-что йөрөтөү, етәкләп 
йөрөтөү, алып йөрөү, оҙатып (буйлап) йөрөтөү; 
водйть детей на прогулку балаларҙы саф һауала 
йөрөргә алып сығыу; водйть ребёнка за руку ба
ланы етәкләп йөрөтөү; водйть экскурсантов по 
городу экскурсанттарҙы ҡала буйлап йөрөтөү
2. (идти во главе кого-чего-л.) алып барыу, 
етәкселек итеү; водйть полкй в атаку полктарҙы 
һөжүмгә алып барыу 3. что (управлять чем-л. 
движущимся) йөрөтөү; водйть трамвай трамвай 
йөрөтөү 4. чем, по чему йөрөтөү; водйть смыч-



водиться
кбм по струнам һыҙғыс менән ҡылдар өҫтөнән 
йөрөтөү 5. что булыу; водйть дружбу дуҫ булыу
6. что; разг. тотоу, үрсетеү; водйть пчёл бал 
ҡорто тотоу 7. (в детских играх) уҙаман булыу, 
уҙаманлыҡ итеү ♦ водйть за нос алдап йөрөтөү; 
водйть на помочах ҡулынан тотоп йөрөтөү, 
үҙаллылыҡ бирмәү; водйть хлеб-соль с кем дуҫ 
булышыу, аралашыу

ВОДИТЬСЯ несоә. 1. бар (күп) булыу, йә
шәү; в лесах водятся медведи урманда айыуҙар 
йәшәй; у него водйлось много книг уның китап 
тары күп була торғайны 2. с кем; разг. (дру
житъ) дуҫлашыу, дуҫ булыу, аралашыу; он 
водится с рыбаками ул балыҡсылар менән дуҫ 
3. страд, от водйть ♦ как водится в знач. 
вводи, сл. ғәҙәттәгесә, ғәҙәт буйынса

В бД К А  ж араҡы ♦ крепкая водка хим. азот 
кислотаһы; царская водка хим. алтын иреткес 
(тоҙ кислотаһы менән азот кислотаһы ҡу
шымтаһы)

вбдник м һыу юлы хеҙмәткәре, йылғасы 
ВОДНОЛЫЖНЫЙ, -ая, -ое һыу өҫтөндә 

саңғы шыуыу ...ы, һыу саңғыһы ...ы; водно
лыжный спорт һыу саңғыһы спорты

вбдность ж; гидр. һыу күләме (йылға
ларҙа, кцлдәрҙә)

вбдный, ая, ое 1. һыу ...ы; вбдный тран
спорт һыу транспорты; водная энергия һыу 
энергияһы; вбдный путь һыу юлы 2. хим. һыу
лы; водные соединения һыулы ҡушылмалар 
♦ водные лыжи һыу саңғыһы

...вбдный, -ая, -ое урыҫ телендәге һцҙ- 
ҙәрҙең “һыулы" мәғәнәһендәге икенсе өлөшө, 
мәҫ., глубоководный тәрән һыулы; мелко
водный һай һыулы

водо... урыҫ телендәге ҡушма һцҙҙәрҙең 
“һыу", “һыу менән" тигән мәғәнәләрҙе аңлат
ҡан беренсе өлөшө, мәҫ., водолечение һыу 
менән дауалау; водонагреватель һыу йы
лытҡыс

ВОДОБОЙЗНЬ л к; мед. һыуҙан ҡурҡыу ауы
рыуы (ҡотороу ауырыуы) 

водовбз м һыу ташыусы 
водовбзный, -ая, -ое һыу ташый торған, 

һыу ташыу ...ы; водовозная бочка һыу ташый 
торған мискә

ВОДО ВО РбТ м 1. упҡын, һыу өйөрмәһе, 
өйрөлмәк; попасть в водоворот өйрөлмәккә 
эләгеү 2. чего; перен. өйөрмә, тулҡын; водово
рот жйзни тормош тулҡыны

ВОДОГРЁЙКА ж; разг. һыу йылытҡыс (ҡо
ролма)

ВОДОГРЁЙНЫЙ, -ая, -ое һыу йылытыу 
өсөн (йылыта торған), һыу йылытыу ...ы, һыу 
йылытҡыс; водогрейный котёл һыу йылыта тор
ған ҡаҙан

ВОДОЕМ м һыу ятҡылығы; естественный 
водоём тәбиғи һыу ятҡылығы

ВО ДО ЗА БбР м; гидротех. 1. (установка) 
һыу алыу ҡоролмаһы 2. (подача воды) һыу 
алыу, һыу ебәреү

ВОДО ЗАБбРН Ы Й, -ая, -ое һыу ала торған, 
һыу алыу ...ы; водозаборное сооружение һыу
алыу ҡоролмаһы

ВОДОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое һыу үл
сәү . . .ы; водоизмерительные приборы һыу үлсәү 
приборҙары

ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ с судноның ауырлығы 
(кцпме һыуҙы ҡыҫырыҡлап сығарыуы менән 
иҫәпләнә)

ВОДОКАЧКА ж водокачка, һыу ҡыуыу ҡо
ролмаһы (һыу ятҡылығынан һыуҙы һурып, 
кәрәк ергә ебәреп торған насослы йорт)

ВОДОЛАЗ м водолаз (1. һыу аҫтында эш- 
ләцсе кеше 2. һыуға батыусыларҙы ҡотҡарыу
сы эт)

ВОДОЛЁЙ м 1. уст. һыу түгеүсе (эшсе)
2. разг., пренебр. һыу ҡойоусы (мәғәнәһеҙ буш 
һцҙ һөйләцсе йәки яҙыусы) 3. астр, һыуғояр 
(йондоҙлоҡ)

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА ж һыу менән дауаланыу 
урыны

ВОДОЛЕЧЁБНЫЙ, -ая, -ое һыу менән дауа
лау ...ы; водолечебные процедуры һыу менән 
дауалау процедуралары

ВОДОЛЕЧЁНИЕ с  һыу менән дауалау 
ВОДОЛЮБЙВЫЙ, -ая, -ое һыу яратыусы; 

водолюбйвое растение һыу яратыусы үҫемлек 
ВОДОМЁР м; тех. һыу үлсәгес 
в о д о м е р н ы й , -ая, -ое һыу үлсәгес, һыу 

үлсәй торған; водомерный кран һыу үлсәгес 
кран ♦ водомерное стекло тех. һыу үлсәгес 
көпшә (көплө һауыт); водомерный пост һыу үл
сәй торған (йылға, кцлдәрҙә һ.б. һыу кимәлен 
цлсәй торған ҡоролма)

ВОДОМЕТ м (двигатель) һыу атҡыс 
ВОДОМ бИНА ж йырҙа
ВОДОНАПбРНЫ Й: водонапорная башня

тех. һыу һурҙырғыс башня
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ж һыу үткәр-

мәүсәнлек; водонепроницаемость пласта ер ҡат
ламының һыу үткәрмәүсәнлеге

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ, ая, ое һыу үт
кәрмәй торған, һыу үтмәй торған; водонепрони
цаемая ткань һыу үткәрмәй торған туҡыма 

водонбс м һыу ташыусы (кеше) 
водонбсный, -ая, -ое һыулы, һыу бул

ған; водонбсный пласт һыулы ҡатлам
водоотвбдный, -ая, -ое һыу бүлгес, һыу 

таратҡыс; водоотвбдный канал һыу бүлгес канал 
водоотлйвный, -ая, -ое һыу түгә тор

ған, һыу бушатыу өсөн, һыу ағыҙыу өсөн; водо
отлйвный насос һыу түгә торған насос 

ВОДООЧИСТИТЕЛЬ м һыу таҙартҡыс 
ВОДООЧИСТИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое һыу та 

ҙартҡыс, һыу таҙарта торған, һыу сафлан-



дырғыс; водоочистительный фильтр һыу таҙарт 
кыс фильтр

ВОДОПАД м шарлауыҡ 
ВОДОПЛАВАЮЩИЙ: водоплавающие птй

цы һыу ҡоштары
ВОДОПЛАВНЫЙ, -ая, -ое һыуҙан ағыҙа тор

ған; водоплавные дрова һыуҙан ағыҙа торған 
утындар

ВОДОПОДЪЁМНИК м һыу күтәрткес 
ВОДОПОДЪЁМНЫЙ, -ая, -ое гидротех. 

һыу күтәртеү ...ы, һыу күтәргес; водоподъёмная 
установка һыу күтәртеү ҡоролмаһы

ВОДОПОЙ м 1. һыулау; гнать скот к водо
пою малды һыулауға ҡыуыу 2. һыу эсереү; во
допой на пастбище көтөүлектә һыу эсереү

ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ с һыу менән файҙа
ланыу; порядок водопользования һыу менән 
файҙаланыу тәртибе

ВОДОПРИЁМНИК м һыу йыйыу ҡоролмаһы 
ВОДОПРОВОД м һыу үткәргес 
ВОДОПРОВОДНЫЙ, -ая, -ое һыу үткәреү 

...ы; водопроводная сеть һыу үткәреү селтәре 
ВОДОПРОВОДЧИК м водопроводсы, һыу 

үткәргес эшсеһе
ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ ж һыу үткәреү

сәнлек
ВОДОПРОНИЦАЕМЫЙ, -ая, -ое һыу үткә- 

реүсән, һыу үткәрә торған; водопроницаемые 
горные породы һыу үткәреүсән тау тоҡомдары 

ВОДОРАЗБОРНЫ Й: водоразборная ко 
лбнка һыу колонкаһы, һыу алыу колонкаһы 

ВОДОРАЗДЁЛ м; геогр. һыу айырғыс (ҡал
ҡыу урын)

ВОДОРАЗДЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое һыу айырғыс, 
йылғаларҙы айыра торған; водораздельный 
хребет һыу айырғыс тау һырты 

ВОДОРЁЗ м; мор. һыу ярғыс 
В О Д О РбД  м водород (химик элемент, газ) 
ВОДОРбДИСТЫ Й, -ая, -ое водородлы; во

дородистые металлы водородлы металдар
ВОДОРбДНЫ Й, -ая, -ое хим. 1. водород 

...ы; водородный атом водород атомы 2. водо
родлы; водородные соединения водородлы 
ҡушылмалар ♦ водородная бомба водород бом
баһы

ВбДОРОСЛИ мн. (ед. водоросль ж) 1. бот. 
ылымыҡ 2. разг. (водные растения) ылымыҡ, 
баҡа ебәге

ВОДО СБбР м 1. һыу йыйыу 2. һыу йыйыу 
ҡоролмаһы

ВОДО СБРбС м; гидротех. һыу ебәргес 
(һыуһаҡлагыстарҙан артыҡ һыуҙы агыҙыу 
өсөн ҡулланма)водоскАт м гөрләүек, гөрөн 

ВОДОСЛИВ м; гидротех. һыу ағыҙғыс (быу- 
алагы артыҡ һыуҙы агыҙыу өсөн эшләнгән арыҡ) 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ с һыу менән тәьмин 
итеү

ВОЕНИЗАЦИЯ
водоспуск м һыу ебәргес (ағыҙғыс), арыҡ 
водостбк м 1. һыу аҡма (һарҡыу урын)

2. һыулыҡ (торба һ.б.)
водостбчный, -ая, -ое һыу ағып төшә 

торған, һыулыҡ ...ы; водосточная труба һыу
лыҡ торбаһы

водотбк м; гидр. һыу ағымы (ағышы) 
ВОДОУПбРНЫЙ, -ая, -ое һыуға сыҙам(лы); 

водоупорная глйна һыуға сыҙамлы балсыҡ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ с һыуһаҡлағыс 
ВбДОЧНЫЙ, -ая, -ое араҡы ...ы; водочный 

завод араҡы заводы
ВОДРУЖАТЬ несов. см. водрузить 
ВОДРУЗИТЬ сов. что ҡаҙау, ҡаҙап ҡуйыу, 

ҡағып ҡуйыу, нығытыу; водрузйть флаг на 
крышу флагты ҡыйыҡҡа ҡағып ҡуйыу

...В бДС Т В О  с (урыҫ телендәге ҡушма һцҙ- 
ҙәрҙең халыҡ хужалыгы тармагын аңлатыусы 
икенсе өлөшө); животноводство малсылыҡ 

ВОДЯНИСТЫЙ, -ая, -ое 1. һыуһыл, һыбау; 
водянйстые ягоды һыуһыл еләк; водянистый 
картофель һыбау картуф 2. төҫһөҙ, тоноҡ; водя
нйстые глаза төҫһөҙ күҙҙәр

ВОДЙНКА г к; мед. һары һыу ауырыуы 
В О ДЯ Н бЙ  I, -ая, -ое 1. һыу ...ы; водяная 

капля һыу тамсыһы 2. (как составная частъ 
некоторых бот. и зоол. названий) һыу ...ы, 
һыуҙа үҫә (йәшәй) торған; водяной бык (птица) 
мөншөгөр, күл боғаһы; водяной паук һыу үр
мәксеһе; водяная крыса көшөл; водяная лйлия 
томбойоҡ ♦ водяные знаки һыу билдәләре (аҡ
сала, ҡагыҙҙа); водяное отопление һыу менән 
йылытыу

ВОДЯНбЙ II м; фолък. (хозяин воды) һыу 
эйәһе; (хозяйка воды) һыу инәһе

ВОДЯНОЧНЫЙ, -ая, -ое һары һыу ауырыуы 
...ы, һары йыйылыу; водяночный отёк һары 
һыу йыйылыуҙан шешенеү

ВОЕВАТЬ несов. 1. һуғышыу, һуғыш алып 
барыу; воевать до последней капли крови һуңғы 
һулышына тиклем һуғышыу 2. с кем-чем; пе- 
рен., разг. көрәшеү, еңешеү, даулашыу, ыҙғы
шыу; воевать с домашними өйҙәгеләр менән да
улашыу; воевать с половодьем ташҡын менән 
көрәшеү

ВОЕВбДА м; ист. воевода (Борошо Рустә 
гәскәр башлыгы)

ВОЕВбДСТВО с 1. ист. воеводалыҡ (воево
да дәрәжәһе) 2. ист. воеводство (воевода идара 
иткән әлкә) 3. воеводалыҡ (Полъшала админи- 
стратиә-территориалъ берәмек)

ВОЕДИНО нареч. бергә, бер бөтөн, бер 
урынға; собрать всех воедйно барыһын бергә 
туплау (йыйыу)

ВОЕНАЧАЛЬНИК м ғәскәр башлығы, хәрби 
начальник (башлыҡ)

ВОЕНИЗАЦИЯ ж хәрбиләшеү; военизация 
промышленности сәнәғәттең хәрбиләшеүе
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ВОЕНИЗИРОВАТЬ
ВОЕНИЗЙРОВАТЬ сое., несов. кого-что 

хәрбиләштереү, хәрби эшкә өйрәтеү; военизйро 
вать народное хозяйство халыҡ хужалығын 
хәрбиләштереү; военизировать население ха 
лыҡты хәрби эшкә өйрәтеү

ВОЕНИЗЙРОВАТЬСЯ сов., несов. страд, 
от военизировать

ВОЕНКбМ  м (военный комиссар) хәрби ко
миссар

ВОЕНКОМАТ м (военный комиссариат) 
хәрби комиссариат

ВО ЕН КбР м (военный корреспондент) хәр
би корреспондент

ВОЁННО ... и ВОЕННО... урыҫ телендәге 
ҡушма һцҙҙәрҙең “һугышҡа”, “хәрби”, “хәрби 
хеҙмәткә бәйле” мәгәнәһен аңлатҡан беренсе 
өлөшө, мәҫ., воённо политйческий хәрби сәйәси; 
военно-революционный хәрби революцион; во
еннослужащий хәрби хеҙмәткәр

ВОЁННО ВОЗДУШ НЫЙ, ая, -ое хәрби 
һауа ...ы; военно-воздушные сйлы хәрби һауа 
көстәре; военно-воздушная академия хәрби 
һауа академияһы

ВОЁННО-МОРСКбЙ, -ая, -ое хәрби-диңгеҙ 
...ы; военно-морской флот хәрби-диңгеҙ флоты 

ВОЕННООБЙЗАННЫЙ м хәрби хеҙмәткә 
бурыслы, хеҙмәт итергә тейеш (кеше)

ВОЕННОПЛЕННЫЙ м әсир, һуғыш әсире, 
тотҡон

ВОЁННО ПОЛЕВбЙ, -ая, -ое хәрби-ялан 
...ы; военно-полевой суд хәрби-ялан суды 

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ м хәрби хеҙмәткәр 
ВОЁННО УЧЁБНЫЙ, ая, ое хәрби уҡыу 

...ы; военно-учебный корпус хәрби-уҡыу корпусы 
в о е н н ы й , -ая, -ое 1. һуғыш ...ы; военное 

время һуғыш ваҡыты 2. хәрби, ғәскәри; военная 
служба хәрби хеҙмәт; военная тайна хәрби сер; 
военное положение хәрби хәл; военное учйлище 
хәрби училище 3. в знач. сущ. военный м хәрби 
хеҙмәткәр, ғәскәри кеше

ВОЕНРУК м (военный руководитель) хәрби 
етәксе (уҡыу йорттарында)

ВОЁНЩИНА ж 1. собир. ғәскәриҙәр; с точки 
зрения военщины ғәскәриҙәр күҙлегенән 2. һу
ғыш суҡмарҙары; германская военщина герман 
һуғыш суҡмарҙары

ВОЖАК м 1. башлап барыусы, оҙатып бары
усы, оҙатыусы, юл күрһәтеүсе; вожаком взяли 
лесника юл күрһәтеүсе итеп урман ҡарауылсы
һын алдылар 2. башлыҡ, етәксе; вожак молодё
жи йәштәр етәксеһе

ВОЖАТАЯ ж вожатый ҡатын-ҡыҙ 
ВОЖАТЫЙ м 1. уст. (вожак) оҙатып бары

усы, оҙатыусы, юл күрһәтеүсе 2. башлыҡ, баш
лап барыусы 3. вожатый (пионер отряды йәки 
дружинаһының етәксеһе)', вожатый третьего 
отряда өсөнсө отряд вожатыйы 4. разг. (вагоно
вожатый) трамвай йөрөтөүсе

ВОЖДЕЛЁНИЕ с 1. (сильное желание) көс
лө теләк, нәфсе 2. (половое влечение) енси те
ләк, шәһүәт

ВОЖДЕЛЁННЫЙ, -ая, -ое книжн. көтөп 
алынған, зарығып көтөлгән; вожделенный от
дых көтөп алынған ял

ВОЖДЬ м 1. башлыҡ; вождь скйфов скиф
тар башлығы 2. высок, етәксе, остаз 3. юлбаш
сы; народный вождь халыҡ юлбашсыһы

вбжжи мн. (ед. вожжа ж) дилбегә ♦ вож
жа под хвост попала кому, прост, артыҡ көй
һөҙләнеү, килделе-киттелерәк кеше тураһында; 
прибрать вбжжи к рукам; держать вбжжи в ру
ках дилбегәне ҡулда ныҡ тотоу (власть, етәксе
леккә ҡарата)

ВОЗ м 1. (повозка, груз) йөк, ылау; воз дров 
бер йөк утын 2. перен., разг. (множество) бик 
күп, бер йөк; воз новостей бик күп яңылыҡтар

В О З... (вое...) приставка 1. “мендерец” ти
гән ҡылым ярҙамында тәржемә ителә', возне 
стй күтәреп мендереү

2. “яңынан” тигән рәцеш ярҙамында', возро 
дйть яңынан барлыҡҡа килтереү; возобновйть 
яңыртыу, яңынан башлау

3. хәрәкәттең нимәгәлер яуап булыуын бел
дерә', воздать ҡайтарыу, түләү; вознаградйть бү- 
ләкләү

4. “бик ныҡ” тигән рәцеш ярҙамында', воз 
любйть бик ныҡ яратыу; возрадоваться бик ныҡ 
шатланыу

ВОЗБРАНИТЬ сов. что; уст. тыйыу, рөхсәт 
итмәү

ВОЗБРАНЙТЬ несов. что', уст. см. воз 
бранйть

ВОЗБРАНЙТЬСЯ несов. 1. у cm. тыйылыу, 
рөхсәт ителмәү; ходить здесь не возбраняется 
бында йөрөү тыйылмай (рөхсәт ителә) 2. страд, 
от возбранять

ВОЗБУДЙМОСТЬ ж 1. тәьҫиргә бирелеү, 
тәьҫирләнеү 2. физиол. ярһыусанлыҡ

ВОЗБУДИМЫЙ, -ая, -ое 1. тиҙ тәьҫир- 
ләнеүсән, тәьҫиргә бирелеүсән, тоҡаныусан; воз
будимый человек тиҙ тәьҫирләнеүсән кеше 
2. физиол. ярһыусан, ҡуҙғыусан; возбудймые 
ткани ҡуҙғыусан туҡымалар

ВОЗБУДИТЕЛЬ м барлыҡҡа килтереүсе, 
ҡуҙғытыусы, тыуҙырыусы, тыуҙырғыс; возбу
дитель энергии энергия барлыҡҡа килтереүсе; 
возбудйтель болезни ауырыу тыуҙырыусы

ВОЗБУДИТЬ сов. 1. что ҡуҙғытыу, тыуҙы
рыу, уятыу; возбудйть любопытство ҡыҙыҡһы
ныу уятыу; возбудйть аппетйт аппетит ҡуҙғытыу 
2. что ҡуҙғатыу, күтәреү; возбудйть вопрос һо
рау ҡуҙғатыу 3. кого-что ярһытыу, ҡыҙҙырыу, 
тоҡандырыу, әҫәрләндереү; возбудйть больного 
ауырыуҙы ярһытыу 4. против кого-чего ҡаршы 
ҡуйыу, ҡотортоу; возбудйть людей против себя 
кешеләрҙе үҙеңә ҡаршы ҡуйыу



возвыситься
ВОЗБУДИТЬСЯ сов. 1. (возникнутъ) уя

ныу, барлыҡҡа килеү; возбудилось любо
пытство ҡыҙыҡһыныу уянды 2. (взволноваться) 
ҡыҙыу, ярһыу, ярһып (ҡыҙып) китеү, әҫәрләнеү 

ВОЗБУЖДАТЬ несоә. см. возбудйть 
ВОЗБУЖДАТЬСЯ несоә. 1 .см . возбудйться 

2. страд, от возбуждать
ВОЗБУЖДЕНИЕ с 1. уятыу, тыуҙырыу, ҡуҙ

ғытыу; возбуждение любопытства ҡыҙыҡһыныу 
уятыу; возбуждение тока в проводнике үткәргес
тә (тимер сыбыҡта) ток барлыҡҡа килеү 
2. ҡуҙғатыу, күтәреү; возбуждение уголовного 
дела енәйәт эше ҡуҙғатыу 3. ҡыҙыу, ярһыу, яр
һып (ҡыҙып) китеү, әҫәрләнеү; возбуждение 
больного ауырыуҙың ярһыуы 4. физиол. ярһыу; 
возбуждение и торможение в коре большйх полу 
шарий головного мозга баш мейеһенең ҙур ярым
шарҙар ҡабығындағы ярһыу һәм тотҡарланыу 

ВОЗБУЖДЁННОСТЬ ж ярһыулыҡ, ныҡ 
тәьҫирләнеү; чувство возбуждённости ныҡ 
тәьҫирләнеү

ВОЗБУЖДЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от 
возбудйть 2. прил. ярһыу(лы); возбуждённый
вид ярһыу ҡиәфәт

ВОЗВЕДЁНИЕ с 1. чего һалыу, төҙөү, ҡо
роу, өйөү; возведение фундамента нигеҙ һалыу; 
возведение насыпи тупраҡ өйөү 2. кого-что, во 
что; перен. күтәреү, дәрәжә биреү; возведение 
в генералы генерал дәрәжәһенә күтәреү 3. чего, 
на кого-что ғәйеп тағыу, яла яғыу; возведение 
обвинения на кого-л. ғәйеп тағыу 4. әйләндереү, 
менән бәйләү; возведение в прйнцип чего-л. ни- 
мәнелер принципҡа әйләндереү

ВОЗВЕЛИЧИВАТЬ несов. см. возвеличить 
ВОЗВЕЛИЧИТЬ сов. кого-что; высок, ҙур

лау, ололау, данлау; возвеличить свой народ үҙ 
халҡынды ҙурлау

ВОЗВЕСТИ сов. 1. кого-что; уст., высок. 
етәкләп мендереү, етәкләп күтәреү, етәкләп алып 
барып ултыртыу; возвестй на сцёну кого-л. кем
делер сәхнәгә етәкләп мендереү 2. (күҙҙе) күтә
реү, (ҡарашты) йүнәлтеү, юғарыға ҡарау; возве
стй глаза ҡарашты өҫкә йүнәлтеү 3. ө кого-что; 
перен. күтәреү, дәрәжә биреү; возвестй в народ
ные артйсты республики республиканың халыҡ 
артисы дәрәжәһенә күтәреү 4. во что әһәмиәт 
биреү; возвестй в культ культ кимәленә күтәреү 
5. что ҡороу, өйөү, һалыу, төҙөү; возвестй сте
ну стена һалыу 6. на кого ғәйеп тағыу, яла яғыу; 
возвестй обвинение ғәйеп тағыу 7. что, к чему 
менән бәйләү, менән аңлатыу; возвестй некото
рые обычаи к древности ҡайһы бер йолаларҙы 
боронғо менән бәйләү ♦ возвестй в степень мат. 
дәрәжәгә күтәреү; возвестй на престол (на трон) 
тәхеткә ултыртыу

ВОЗВЕСТИТЬ сов. что, о чём хәбәр итеү, 
белдереү, иғлан итеү; возвестйть о прибытии ар
тйстов артистар килеү тураһында хәбәр итеү

ВОЗВЕЩАТЬ несов. см. возвестйть 
ВОЗВОДИТЬ несов. см. возвестй
ВОЗВРАТ м 1. кире ҡайтарыу (биреү), ҡай

тарып биреү; возврат ссуды ссуданы кире ҡай
тарыу; возврат учебников дәреслектәрҙе ҡайта
рып биреү 2. кире ҡайтыу; возврат болезни ауы
рыуҙың кире ҡайтыуы (башланыуы); возврат 
солдата домой һалдаттың өйгә әйләнеп ҡайтыуы 

ВОЗВРАТИТЬ сов. 1. что кире биреү, ҡай
тарыу, ҡайтарып биреү, кире ҡайтарыу; возвра 
тйть рукопись автору ҡулъяҙманы авторға кире 
ҡайтарыу; возвратйть права хоҡуҡты ҡайтарыу
2. что кире (яңынан) ҡайтарыу, аяҡҡа баҫты
рыу; возвратйть здоровье сәләмәтлекте кире 
ҡайтарыу 3. кого-что (заставитъ вернуться) 
бороп (кире) ҡайтарыу; возвратйть детей домой 
балаларҙы өйгә кире ҡайтарыу ♦ возвратйть к 
жйзни һушына килтереү, сәләмәтләндереү

ВОЗВРАТИТЬСЯ сов. 1. ҡайтыу, кире ҡай
тыу, әйләнеп ҡайтыу; возвратйться в школу 
мәктәпкә кире ҡайтыу 2. перен. (вновь появить
ся — о настроении, чувствах) яңынан бар
лыҡҡа килеү, ҡайтанан килеү, килеү; сознание 
возвратйлось к больному ауырыу аңына килде
3. яңынан үткәнгә (элеккегә) ҡайтыу; возвра
тйться к пройденному яңынан үткәнгә ҡайтыу

в о з в р а т н ы й , -ая, -ое 1. кире ҡайтыу ...ы, 
ҡайтыу ...ы; возвратный путь кире ҡайтыу юлы 
2. (о болезни) ҡабатланмалы, ҡайтмалы; воз
вратный тиф ҡайтмалы тиф 3. (о денежных 
средствах) ҡайтарылырға тейешле; возвратная 
ссуда ҡайтарылырға тейешле ссуда 4. грам. ҡай
тым . ..ы; возвратный залог в башкйрском языке 
башҡорт телендә ҡайтым йүнәлеше

ВОЗВРАЩАТЬ несов. см. возвратйть 
ВОЗВРАЩАТЬСЯ несоә. 1. см. возвра

тйться 2. страд, от возвращать
ВОЗВРАЩЕНИЕ с 1. кире ҡайтарыу; воз

вращение долга бурысты кире ҡайтарыу 2. кире 
ҡайтыу, ҡайтыу; возвращение домой өйгә ҡай
тыу; возвращение к прежним занятиям элекке 
шөғөлгә кире ҡайтыу

ВОЗВЫСИТЬ сов. 1. что; уст. күтәреү, юға
рыраҡ (өҫкәрәк) күтәреү, бейегәйтеү, бейегерәк 
итеү; возвысить фундамент дома йорт нигеҙен 
бейегәйтеү 2. кого-что күтәреү, дәрәжәһен күтә
реү; он возвысил свой род ул үҙ нәҫеленең дәрә
жәһен күтәрҙе 3. уст. (цену, стоимость) күтә
реү, хаҡ күтәреү; возвысить цену на уголь кү 
мергә хаҡ күтәреү 4. (усилитъ) күтәреү, көсәй
теү; возвысить голос тауыш(ты) күтәреү

ВОЗВЫСИТЬСЯ сов. 1. уст. күтәрелеү, 
юғары күтәрелеү; уровень воды значйтельно 
возвысился һыу кимәле байтаҡ күтәрелде 
2. (дәрәжәһе) күтәрелеү, (абруйы) үҫеү, үҫеп, 
күтәрелеп китеү; желание возвыситься күтәре
леү теләге 3. (о голосе) көсәйеү; его голос воз
высился уның тауышы көсәйҙе
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ВОЗВЫШАТЬ
ВОЗВЫШАТЬ несов. 1. см. возвысить 2. ко

го (облагораживать) (рухи яҡтан) күтәреү, ма
турлау; честность возвышает человека намыҫлы 
булыу кешене матурлай

ВОЗВЫШАТЬСЯ несов. страд, от возвы
шать

ВОЗВЫШЕНИЕ с 1. күтәреү, күтәрелеү; 
возвышение Московского государства Мәскәү 
дәүләтенең күтәрелеүе; возвышение голоса 
тауыш күтәреү 2. ҡалҡыу урын, бейек урын, 
ҡалҡыулыҡ; стоять на возвышении ҡалҡыу 
урында тороу

ВОЗВЫШЕННОСТЬ ж 1. геогр. ҡалҡыу 
лыҡ; Приволжская возвышенность Волга буйы 
ҡалҡыулығы 2. юғарылыҡ, күтәренкелек, рухи 
матурлыҡ; возвышенность идей идеялар юғары
лығы

ВОЗВЬІШЕННЫЙ, ая, -ое 1. ҡалҡыу, ҡал 
ҡып торған; возвышенное место ҡалҡыу урын 
2. юғары, рухи яҡтан матур (камил); возвышен
ная цель юғары маҡсат; возвышенные идеи 
юғары идеялар

ВОЗГЛАВИТЬ сов. кого-что башында тороу, 
етәкләү, етәкселек итеү; возглавить движение 
хәрәкәткә етәкселек итеү (башында тороу); воз
главить комиссию комиссияға етәкселек итеү 

ВОЗГЛАВЛЙТЬ несов. см. возглавить 
ВОЗГЛАС м тауыш, ауаз; радостные возгла

сы шатлыҡлы тауыштар; одобрительные возгла
сы хуплау ауаздары

ВОЗГЛАСИТЬ сов. что и без доп.; высок. 
ҡысҡырып әйтеү (белдереү), иғлан итеү, танта
налы рәүештә иғлан итеү (белдереү); возгласить 
здравицу в честь др5та дуҫтың һаулығы өсөн 
тантаналы рәүештә тост әйтеү

ВОЗГЛАШАТЬ несов. см. возгласить 
ВОЗГбНКА ж; хим. газға әйләнеү (ҡаты 

матдәнең газга әйләнеце), ҡыҙҙырып ҡыуыу 
ВОЗГОНЙТЬ несов. что; хим. газға әүерел- 

дереү
ВОЗГОРАЕМЫЙ, -ая, -ое спец. тиҙ тоҡа

ныу сан
ВОЗГОРАНИЕ с см. возгорать, возгораться 
ВОЗГОРАТЬ несов. см. возгореться 
ВОЗГОРАТЬСЯ несов. см. возгореться 
ВОЗГОРДЙТЬСЯ сов. чем и без доп. маһа

йыу, эреләнеү, ҡупайыу, кәпәренеп китеү, тәкәб
берләнеү

в о з г о р ё т ь с я  сов. 1. уст. яна башлау, 
янып (тоҡанып) китеү, ҡабыныу, дөрләп яныу 
2. перен. (внезапно возникнутъ) тоҡаныу, то
ҡанып (башланып) китеү; возгорелась борьба 
көрәш башланып китте 3. чем; перен. (каким-л. 
желанием, чувством) ҡабыныу, уяныу (хистәр 
тураһында)

ВОЗДАВАТЬ несов. см. воздать
ВОЗДАТЬ сов.; уст., высок. 1. что, кому- 

чему биреү, күрһәтеү; воздать должное тейеш

леһен биреү; воздать воинские почести хәрби 
хөрмәт күрһәтеү 2. чем ҡайтарыу, әжерен ҡайта
рыу, түләү; воздать добром за зло яманлыҡҡа 
яҡшылыҡ менән ҡайтарыу

ВОЗДАЙНИЕ с; уст., высок, бүләк, әжер, 
түләү, ҡоһор

ВОЗДВИГАТЬ несов. см. воздвигнуть
ВОЗДВИГНУТЬ сов. что һалыу, ҡороу, тө

ҙөү, тергеҙеү; воздвигнуть памятник һәйкәл 
һалыу

ВОЗДЕЙСТВИЕ с йоғонто, тәьҫир; оказать 
моральное воздействие мораль йоғонто яһау; 
находиться под воздействием кого-чего-л. кем
деңдер тәьҫире аҫтында булыу

ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ сов., несов. на кого- 
что тәьҫир итеү, йоғонто яһау; воздействовать 
силой примера үрнәк менән тәьҫир итеү 

ВОЗДЁЛАТЬ сов. см. возделывать 
ВОЗДЁЛЫВАНИЕ с 1. эшкәртеү; возделы

вание полей баҫыуҙарҙы эшкәртеү 2. үҫтереү, 
игеү; возделывание овощных культур йәшелсә 
культуралары үҫтереү

ВОЗДЕЛЫВАТЬ несов. что 1. эшкәртеү; 
возделывать землю ер эшкәртеү 2. үҫтереү, 
игеү; возделывать лён етен үҫтереү

ВОЗДЕРЖАВШ ИЙСЯ, -аяся, -ееся 1. прич. 
тыйылған, баш тартҡан 2. в знач. сущ. воздер
жавшийся м тауыш бирмәй ҡалыусы; при голо
совании воздержавшихся нё было һайлағанда 
тауыш бирмәй ҡалыусылар булманы

ВОЗДЕРЖ АНИЕ с тыйылыу, һаҡланыу, 
нәфсене тыйыу; воздержание в едё ашауҙан 
тыйылыу

ВОЗДЕРЖАННОСТЬ ж тыйнаҡлыҡ, тота- 
наҡлыҡ, сабырлыҡ; проявить воздержанность
тотанаҡлыҡ күрһәтеү

ВОЗДЕРЖАННЫЙ, -ая, -ое тыйнаҡ, тота
наҡлы, сабыр; воздержанный человек тота 
наҡлы кеше

ВОЗДЕРЖАТЬСЯ сов. от чего 1. тыйылыу, 
баш тартыу; воздержаться от курения тәмәке 
тартыуҙан тыйылыу; воздержаться от ответа яу
ап биреүҙән баш тартыу 2. бирмәй ҡалыу, тыйы
лып ҡалыу; воздержаться от голосования һай 
лағанда тауыш бирмәй ҡалыу

ВОЗДЕРЖ ИВАТЬСЯ несов. см. воздер
жаться

ВОЗДЁТЬ: воздеть руки книжн. ҡулдарҙы 
юғары күтәреү (цтенес, ҡаршылыҡ һ.б. бел
дереп)

В бЗД У Х  м һауа; свежий воздух саф һауа; 
спёртый воздух тынсыу һауа; давление воздуха
һауа баҫымы; горение в воздухе һауала яныу; 
дышать свежим воздухом саф һауа һулау ♦ 
воздух! һауа! (дошман самолётының килецен 
белдерә); в воздухе носится һиҙелә, беленә (пи
ҙеңдер булыуы, килеце һ.б.); взлететь в воздух: 
1) шартлап емерелеү, юҡҡа сығыу; 2 ) хыял, 
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возможный
пландар юҡҡа сығыу; дышать воздухом каким, 
чего әйләнә-тирәләге хәл-ваҡиға менән йәшәү; на 
(открытом) воздухе тышта (асыҡ һауала) бу
лыу; повиснуть в воздухе хәл ителмәү

ВОЗДУХО... урыҫ телендәге ҡушма һщ- 
ҙәрҙең “һауа”, “һауага ҡараған”, “һауаға бәй
ләнешле” мәғәнәләрен аңлатҡан беренсе өлөшө, 
мәҫ., воздуховод һауа үткәргес; воздухонагре
ватель һауа йылытҡыс

ВОЗДУХОДУВКА ж\ тех. һауа өрҙөргөс 
(домна мейестәренә һауа бирецсе машина) 

ВОЗДУХОПЛАВАНИЕ с һауала осоу (һауа
нан еңел булған аппараттарҙа осоу теорияһы 
һәм практикаһы)

ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ м һауала осоусы 
ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНЫЙ, ая, -ое һауа 

ла осоу ...ы, һауала оса торған; воздухоплава
тельный аппарат һауала осоу аппараты

ВОЗДУШНЫЙ, ая, ое 1. һауа ...ы; воз 
душная струя һауа ағымы; воздушное сооб
щение һауа юлы 2. һауа менән, һауа ...ы, һауа 
ярҙамында; воздушный тормоз һауа тормозы; 
воздушное охлаждение һауа менән һыуытыу
3. перен. еңел, бик нәфис, өрфөйә; воздушная 
походка еңел атлап йөрөү; воздушное платье 
өрфөйә күлдәк ♦ воздушная ванна һауа ван
наһы; воздушная тревога һауа тревогаһы; 
строить воздушные замки буш хыял ҡороу; воз
душный поцелуй ым менән үбеү

ВОЗЖЁЧЬ сов. что\ уст. 1. (зажечь) тоҡан
дырыу, тоҡандырып ебәреү, яндырыу, яндырып 
ебәреү, ҡабыҙыу, ҡабыҙып ебәреү 2. перен. ҡа
быҙыу, уятыу

ВОЗЗВАНИЕ с өндәмә, саҡырыу 
ВОЗЗВАТЬ сов. к кому-чему, высок, саҡы

рыу, мөрәжәғәт итеү; воззвать к восстанию баш 
күтәреүгә саҡырыу

ВОЗЗРЁНИЕ с; книжн. ҡараш, фекер; изла
гать свой воззрения үҙ ҡараштарыңды һөйләү 

ВОЗИТЬ несоә. 1. кого-что ташыу, килте
реү; возйть кирпич на стройку төҙөлөшкә кирбес 
ташыу 2. что\ разг. (волочитъ, таскать) һөй
рәү, һөйрәп йөрөтөү; возйть по полу иҙән буй
лап һөйрәү 3. чем\ разг. йөрөтөү; возйть рукой 
по столу ҡулды өҫтәл өҫтөнән йөрөтөү ♦ возйть 
воду на ком кемде лә булһа баҫып эшләтеү, 
эшкә егеү

ВОЗИТЬСЯ несоә. 1. айҡашыу, ығы-зығы 
килеү, ҡайнашыу; дети возились на полу бала
лар иҙәндә айҡаша ине 2. булашыу, шөғөлләнеү, 
аҙапланыу, маташыу; мальчик возился с со
бакой малай эт менән булаша ине; возйться с 
устройством выставки күргәҙмә урынлаштырыу 
менән шөғөлләнеү 3. разг. мыштырлау; ну что 
ты возишься? йә, нимә һин мыштырлайһың? 

В бЗК А  ж; разг. от возйть 1 
ВОЗЛАГАТЬ несов. см. возложить ♦ возла

гать надежды на кого-что өмөт бағлау; возла

гать ответственность на кого-что яуаплылыҡ 
йөкмәтеү

В бЗЛ Е  нареч. и предлог 1. нареч. янында, 
эргәһендә; вещи лежали возле әйберҙәр эргәлә 
ята ине 2. предлог с род. п. янында, эргәһендә, 
эргәләп; возле дома өй янында

ВОЗЛЕЖАТЬ несов. на чём; уст. ятыу, 
ятып тороу

ВОЗЛИКОВАТЬ сов. бик ныҡ ҡыуаныу 
(шатланыу)

ВОЗЛИЙНИЕ с; шутл. (выпивка) эсеү, һалыу
ВОЗЛОЖЁНИЕ с см. возложйть; возло

жение цветов к памятнику һәйкәлгә сәскәләр 
һалыу

ВОЗЛОЖ ЙТЬ сов. что 1. (тантаналы 
рәүештә) һалыу, ҡуйыу; возложйть венкй вено
ктар һалыу 2. йөкмәтеү, тапшырыу, ауҙарыу 
♦ возложйть ответственность на кого-л. кемгә 
булһа ла  яуаплылыҡты йөкмәтеү; возложйть ви
ну на кого кемгәлер ғәйепте ауҙарыу

ВОЗЛЮБИТЬ сов. кого-что; уст. яратыу, 
һөйөү

ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от 
возлюбйть 2. прил.; высок, һөйөклө, ныҡ ярат
ҡан, ныҡ һөйгән; возлюбленная внучка ныҡ 
яратҡан ейәнсәр 3. в знач. сущ. возлюбленный 
м и возлюбленная ж һөйгән йәр, яратҡан кеше, 
һөйәркә (һөйәр)

ВОЗМЁЗДИЕ с; высок, яза, яуап язаһы, ҡо
һор; справедливое возмездие ғәҙел яза

ВОЗМЕСТИТЬ сов. что ҡаплау, ҡайтарыу; 
возместить убытки зыянды ҡаплау

ВОЗМЕЧТАТЬ сов. хыялланыу, хыялға би
релеү

ВОЗМЕЩАТЬ несов. см. возместить
ВО ЗМ бЖ Н О  1. нареч. мөмкин тиклем, мөм

кин булған тиклем; сделать возможно лучше 
мөмкин тиклем һәйбәтерәк эшләргә; принестй 
возможно скорее мөмкин булған тиклем тиҙерәк 
килтереү 2. в знач. сказ., безл. мөмкин, мөмкин
селек булыу, мөмкин булыу; очень возможно 
бик мөмкин 3. в знач. вводи, сл. бәлки, ихтимал; 
мне, возможно, придётся съездить бәлки, миңә 
барып ҡайтырға тура килер

ВОЗМ бЖ НОСТЬ ж 1. булыу, булғанлыҡ, 
ихтималлыҡ; возможность такого решения сом
нительна шундай ҡарарҙың булыуы шикле
2. мөмкинлек; возможность должна быть ис
пользована мөмкинлек файҙаланылырға тейеш
3. мн. возможности мөмкинлектәр, мөмкинсе
лектәр; материальные возможности матди мөм 
кинлектәр ♦ до последней возможности һуңғы 
мөмкинселеккә тиклем; нет возможности мөм
кинселек юҡ, мөмкин түгел; по возможности; по 
мере возможности мөмкин булған тиклем, мөм
кин булғанса

ВОЗМ бЖ НЫ Й, -ая, -ое мөмкин, мөмкин 
булған, булыуы мөмкин, ихтимал, ихтимал бул-



ВОЗМУЖАЛЫЙ
ған, булыуы ихтимал; возможный ответ мөмкин 
булған яуап

ВОЗМУЖАЛЫЙ, -ая, -ое 1. балиғ булған, 
үҫеп еткән 2. өлкәнәйгән, ир ҡорона ингән; воз
мужалый вид өлкәнәйгән ҡиәфәт

ВОЗМУЖАТЬ сов. 1. (физически окреп
нуть) үҫеп етеү, буйға етеү 2. (достигнутъ зре
лости) балиғ булыу, ир ҡорона инеү (ултырыу), 
өлкәнәйеү

ВОЗМУТЙТЕЛЬ м боҙоусы, болартыусы; 
возмутйтель спокойствия тыныслыҡты боҙоусы 

ВОЗМУТИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое асыу ҡабарт
ҡыс (тыуҙырғыс, килтергес), асыу ҡабарта (кил
терә, тыуҙыра) торған, асыу ҡабартырлыҡ (тыу- 
ҙырырлыҡ, килтерерлек); возмутительный по
ступок асыу килтерә торған ҡылыҡ

ВОЗМУТИТЬ сов. кого-что 1. асыуланды
рыу, асыу килтереү (тыуҙырыу, ҡабартыу); воз 
мутйть народ халыҡты асыуландырыу 2. у cm. 
ҡотҡо һалыу, ҡотортоу, сыуалыш тыуҙырыу 

ВОЗМУТЙТЬСЯ сов. 1. асыу килеү, асыу 
ҡабарыу, асыуланыу; возмутиться поведением 
чъим-л. кемдеңдер тәртибенә асыу килеү 2. у cm. 
баш күтәреү, фетнә (бола) сығарыу, сыуа
лышыу

ВОЗМУЩАТЬ несов. см. возмутить 
ВОЗМУЩАТЬСЯ несов. 1. см. возмутйться 

2. страд, от возмущать
ВОЗМУЩЁНИЕ с 1. асыу, асыу килеү; 

чувство возмущения асыу тойғоһо 2. у cm. 
фетнә, баш күтәреү, сыуалыш; день возмущения 
декабрйстов декабристарҙың баш күтәреү көнө 

ВОЗМУЩЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от воз
мутить 2. прил. асыулы; возмущённый вид асы 
улы ҡиәфәт

ВОЗНАГРАДИТЬ сов. кого-что бүләкләү, 
ризалатыу; вознаградйть за труд хеҙмәт өсөн 
бүләкләү

ВОЗНАГРАЖДАТЬ несов. см. вознаградйть 
ВОЗНАГРАЖДЁНИЕ с 1. см. вознаградйть; 

вознаграждение за долголетнюю службу оҙаҡ 
йылдар хеҙмәт иткән өсөн бүләкләү 2. бүләк, 
хаҡ, әжер; денежное вознаграждение аҡсалата 
бүләк

ВОЗНЕГОДОВАТЬ сов. на кого-что; книжн. 
асыу килеү, асыу ҡабарыу, ныҡ асыуланыу 

ВОЗНЕНАВИДЕТЬ сов. кого-что күрә ал
мау, нәфрәтләнеү, нәфрәт уяныу, нәфрәт 
тыуыу

ВОЗНЕСТИ сов. кого-что 1. высок, өҫкә 
(юғары) күтәреү 2. перен. маҡтау, күккә кү
тәреү; вознести до небес күккә күтәреп 
маҡтау

ВОЗНЕСТИСЬ сов. 1. высок, күтәрелеү, ол
ғашыу, юғарыға күтәрелеү; вознестйсь в облака 
болоттарға олғашыу 2. перен. тәкәбберләнеү, 
һауаланыу, эреләнеү

ВОЗНИКАТЬ несов. см. возникнуть

ВОЗНИКНОВЁНИЕ с барлыҡҡа килеү, 
тыуыу, (килеп) сығыу; возникновение жизни на 
земле ерҙә тереклек барлыҡҡа килеү; возникно
вение частной собственности хосуси милек бар 
лыҡҡа килеү; возникновение пожара янғын 
сығыу

ВОЗНИКНУТЬ сов. барлыҡҡа килеү, тыуыу, 
килеп сығыу

ВОЗНЙЦА м күсер 
ВОЗНОСИТЬ несов. см. вознести 
ВОЗНОСИТЬСЯ несов. 1. см. вознестйсь 

2. страд, от возносйтьвознй ж; разг. 1. ығы-зығы, шау-шыу; дёти 
подняли возню балалар ығы-зығы күтәрҙеләр 
2. (хлопоты) мәшәҡәт, мәшәҡәтле эш; возня с 
установкой приборов приборҙар урынлаштырыу 
мәшәҡәте

ВОЗОБНОВИТЬ сов. что 1. яңынан баш
лау; возобновйть работу эште яңынан башлау; 
возобновить прерванный разговор бүленгән 
һөйләшеүҙе яңынан башлау 2. элекке хәленә 
ҡайтарыу, торғоҙоу, аяҡҡа баҫтырыу, яңыртыу; 
возобновйть запущенное хозяйство ташландыҡ 
хужалыҡты аяҡҡа баҫтырыу

ВОЗОБНОВИТЬСЯ сов. яңынан башланыу, 
ҡайтанан башланыу, тергеҙеү; занятия возобно 
вйлись дәрестәр яңынан башланды

ВОЗОБНОВЛЁНИЕ с см. возобновйть, во 
зобновйться ♦ возобновление деятельности 
эшмәкәрлекте аяҡҡа баҫтырыу; возобновление 
судебного дела суд эшен яңынан башлау 
(ҡарау)

ВОЗОБНОВЛЯТЬ несов. см. возобновйть 
ВОЗОБНОВЛЯТЬСЯ несов. 1 .см . возобно

виться 2. страд, от возобновлять
ВОЗОВОЙ, ая, ое йөк ...ы; возовые весы

йөк үлсәүевозбк м көймәле сана
ВОЗОМНИТЬ сов. (обычно в сочетании со 

словами “о себе", “себя"); разг. маһайыу, ҡу
пайыу, үҙен әллә кемгә ҡуйыу

ВОЗОПИТЬ сов.; уст. ныҡ итеп ҡысҡырыу, 
аҡырыу

ВОЗРАЖАТЬ несов. см. возразить 
ВОЗРАЖЕНИЕ с см. возразить — возра

жать; проект встретил возражения проект 
ҡаршылыҡҡа осраны; возражений нет ҡаршы
лыҡ юҡ

ВОЗРАЗИТЬ сов. ҡаршы килеү, ҡаршы тө
шөү, ҡаршы әйтеү; возразить против чего-л. 
нимәгәлер ҡаршы килеү

ВбЗРАС Т м йәш; дёти школьного возраста 
мәктәп йәшендәге балалар; люди одного возра
ста бер йәштәге кешеләр ♦ войтй в возраст ба
лиғ булыу; выйти из возраста йәше уҙыу; в 
возрасте үҫеп еткән

ВОЗРАСТАТЬ несов. см. возрасти
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ВОКРУГ
ВОЗРАСТИ сов. үҫеү, артыу, көсәйеү; до

ходы населения возрослй халыҡтың килеме арт
ты; требования возрастают талаптар көсәйә 

ВОЗРАСТНОЙ, -ая, -ое йәш ...ы, йәш яғы
нан, йәшкә бәйле, йәш буйынса; возрастной 
ценз йәш цензы; возрастные изменения йәшкә 
бәйле үҙгәрештәр; возрастной состав населения 
халыҡтың йәш буйынса составы

ВОЗРОДИТЬ сов. кого-что яңынан торғо
ҙоу, (яңынан) аяҡҡа баҫтырыу, яңыртыу, ҡайта
рыу, тергеҙеү; возродйть разрушенное войной 
хозяйство һуғыш тарафынан емерелгән хужа
лыҡты аяҡҡа баҫтырыу; возродйть былую славу 
элекке данды кире ҡайтарыу

ВОЗРОДИТЬСЯ сов. (яңынан) тергеҙеү, 
яңынан аяҡҡа баҫыу, яңыртылыу, кире ҡайтыу; 
народное искусство возродйлось халыҡ сәнғәте 
тергеҙелде

в о з р о ж д а т ь  несов. см. возродйть 
ВОЗРОЖДАТЬСЯ несов. 1 .см . возродйться 

2. страд, от возрождать
ВОЗРОЖДЁНИЕ с 1. (яңынан) торғоҙоу, 

аяҡҡа баҫтырыу, тергеҙеү, яңыртылыу, кире ҡай
тыу; возрождение разрушенного хозяйства еме
релгән хужалыҡты аяҡҡа баҫтырыу 2. Яңырыу 
(Еәропала урта быуаттарҙан һуң фән, мәҙә
ниәт, сәтәт цҫеп киткән осор); эпоха Возрож
дения Яңырыу дәүере

ВОЗРОПТАТЬ сов.; уст. ризаһыҙлыҡ белде
реү, һуҡраныувбзчик м ылаусы, йөксө 

ВОЗЫМЁТЬ сов. что 1. алыу, булыу; возы
меть власть власть алыу 2. тойоу, һиҙеү; возы
меть желание теләк барлығын тойоу ♦ возыметь 
действие тәьҫир итеү, йоғонто яһаувбин м; высок, һуғышсы, яугир; доблест
ный воин 6 a T b ig  яугирвбинскии, -ая, -ое хәрби, ғәскәри; воинский 
устав хәрби устав; воинское звание хәрби дәрәжә 

ВОИНСТВЕННОСТЬ ж 1. һуғышсанлыҡ; 
войнственность племени ҡәбиләнең һуғышсан 
лығы 2. перен. әтәслек, һуғышсан (булыу), һу
ғышып барыу; войнственность характера хо 
лоҡтоң әтәслеге

ВОИНСТВЕННЫЙ, -ая, -ое 1. һуғышсан; 
войнственные племена һуғышсан ҡәбиләләр 
2. перен. һуғышырға әҙер, сәркәш; войнствен- 
ный вид һуғышырға әҙер торған ҡиәфәт вбинство с; высок, ғәскәр, сиреү 

ВОЙНСТВУЮЩИЙ, -ая, -ее һуғышсан, ак
тив көрәшеүсән; войнствующий материалйзм һу 
ғышсан материализм

ВОЙСТИНУ нареч.; высок, ысын, ысынлап 
та, ысындан да, дөрөҫ; войстину странный чело
век ысынлап та, сәйер кеше

ВОЙ м 1. олоу; собачий вой эт олоуы 2. пе
рен. {ветра) олоу, ыжғырыу, һыҙғырыу; вой 
ветра ел ыжғырыуы 3. разг. (громкий, протяж

ный плач) олоу, аҡырып илау; дети подняли вой 
балалар аҡырып илай башланывбилок м кейеҙ, тула; кусок войлока кейеҙ 
киҫәгевбйлочный, -ая, -ое 1. кейеҙ ...ы; вой
лочное производство кейеҙ етештереү 2. кейеҙ, 
тула; войлочные туфли тула туфли; войлочная 
шляпа кейеҙ эшләпә

ВОЙНА ж 1. һуғыш; Велйкая Отечественная 
война Бөйөк Ватан һуғышы; гражданская война
граждандар һуғышы 2. перен. көрәш, алыш, һу
ғыш; война между партиями фирҡәләр араһын
дағы көрәш ♦ холодная война һалҡын һуғыш вбйско с ғәскәр; регулярное вбйско даими 
ғәскәр; погранйчные войска сик буйы ғәскәрҙәре войсковбй, -ая, -ое ғәскәри; войсковые 
части ғәскәри частарвоити сов. во что 1. инеү, кереү; войтй в 
комнату бүлмәгә инеү; войтй в состав комйссии 
комиссия составына инеү 2. инеү, батыу; заноза 
вошла глубоко внутрь шырау тәрәнгә инде; ло
пата вошла в землю кәрәк ергә батты 3. (вме
ститься) һыйыу, һыйып бөтөү; бельё не вошло в 
чемодан эске кейемдәр сумаҙанға һыйманы
4. (вникнуть) төшөнөү, төшөнөп алыу, айышына 
төшөнөү, аңлау; войтй в суть дёла эштең айышы
на төшөнөү 5. офиц.-дел. (обратиться) мөрәжә
ғәт итеү, инеү; войтй в дирекцию с предложени
ем дирекцияға тәҡдим менән инеү ♦ войтй в быт 
ғәҙәткә инеп китеү, ғәҙәтиләшеү; войтй в доверие 
ышаныс ҡаҙаныу; войтй в долгй бурысҡа инеү; 
войтй в жизнь: 1) ғәҙәткә инеп китеү, танылыу; 
2 ) тормошҡа өйрәнеү; войтй в историю тарихҡа 
инеү; войтй в колею (в русло) юлға һалыныу; 
войтй в положение чьё хәленә инеү, аңлау; войтй 
в роль ролгә инеү, оҫтарып китеү; войтй в сйлу 
көсөнә инеү; войтй в строй сафҡа баҫыу

ВОКАБУЛА ж; лингв, (единица словаря) во
кабула, баш һүҙ

ВОКАЛИЗМ м; лингв, вокализм, һуҙынҡы
лар системаһы

ВОКАЛИСТ м вокалсы, йырсы 
ВОКАЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. вокаль, йыр ...ы; 

вокальная музыка вокаль музыка 2. вокал; во
кальное отделение вокал бүлеге

ВОКЗАЛ м вокзал; железнодорожный во
кзал тимер юл вокзалы; речной вокзал йылға 
вокзалы

ВОКЗАЛЬНЫЙ, -ая, -ое вокзал ...ы; вок
зальное помещение вокзал бинаһы

ВОКРУГ нареч. и предлог 1. нареч. тирә-яҡ, 
әйләнә-тирә; оглянуться B O K p jT  тирә-яҡҡа күҙ 
ташлау, әйләнә-тирәгә ҡарау 2. предлог с род. п. 
тирәһендә, әйләнәһендә, тирәләй, буйлап; сесть 
B O K p jT  стола өҫтәл тирәһендә ултырыу; путе
шествие B O K p jT  свёта донъя тирәләй сәйәхәт
3. предлог с род. п. тирәләй, ҡағылышлы; споры 
BOKpjT полйтики сәйәсәткә ҡағылышлы бәхәстәр



вол
♦ вокруг да около см. около; вокруг пальца об 
вести төп башына ултыртыу, кәкре ҡайынға 
терәтеү

в о л  м екке үгеҙ, эш үгеҙе ♦ работать (тру
диться) как вол үгеҙ (ат) кеүек эшләү

ВОЛАН м 1. волан, бала итәк, ҡатмар, мәс
кәү 2. спорт, волан

ВОЛДЫРЬ м күпертке
ВОЛЕВбЙ, -ая, -ое 1. ихтыяр ...ы; волевой 

импульс ихтыяр импульсы 2. ихтыярлы, ныҡ 
ихтыярлы; волевой человек ныҡ ихтыярлы ке
ше; волевое лицо ихтыярлы йөҙ

ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ с; книжн. ихтыяр (те
ләк) белдереү; свободное волеизъявление на
рода халыҡтың үҙ ихтыярын белдереүе

ВОЛЕЙБОЛ м волейбол; играть в волейбол 
волейбол уйнау

ВОЛЕЙБОЛИСТ м и ВОЛЕЙБОЛИСТКА
ж волейболсы

ВОЛЕЙБбЛЬНЫЙ, -ая, -ое волейбол ...ы; 
волейбольный мяч волейбол тубы

В бЛ ЕЙ  НЕВбЛЕЙ нареч. теләһәң-теләмә- 
һәң дә, сараһыҙҙан; волей неволей согласйться 
теләһәң-теләмәһәң дә риза булыу

ВОЛК м бүре; волчйца ж инә бүре; серый 
волк күк бүре ♦ морской волк перен. тәжрибәле 
моряк; волк в овечьей шкуре һарыҡ тиреһе 
ябынған бүре (ике йөҙлө, мәкерле кеше ту
раһында); волком смотреть бүре кеүек ҡарау; 
хоть волком вой әсе зарланыу, башыңды ташҡа 
бәрһәң дә; с волками жить — по волчьи выть 
кем арбаһына ултырһаң, шуның йырын йыр
ларһың

ВОЛКОДАВ м бүре эте, бүре тотар эт 
ВОЛНА ж\ ө разн. знач. тулҡын; морская 

волна диңгеҙ тулҡыны; воздушная волна һауа 
тулҡыны; звуковая волна физ. тауыш тулҡыны; 
волна патриотического движения патриотик 
хәрәкәт тулҡыны

ВОЛНЁНИЕ с 1. (движение волн) тулҡынла
ныу; волнение моря диңгеҙ тулҡынланыуы
2. (нервное возбуждение) тулҡынланыу, борсо
лоу, тынысһыҙланыу; жизнь полна тревог и вол
нений тормош шом һәм борсолоуҙар менән тулы
3. обычно мн. волнения; перен. сыуалыш; вол
нения народных масс халыҡ массаларының сыу
алышы

в о л н и с т ы й ,  -ая, -ое 1. тулҡынланып тор
ған, тулҡынлы; волнистые волосы тулҡынланып 
торған сәс 2. убалы-түбәле; волнистая местность 
убалы-т үбә ле ер

ВОЛНОВАТЬ несоә. 1. что тулҡынланды
рыу; ветер волнует море ел диңгеҙҙе тулҡынлан
дыра 2. кого-что тулҡынландырыу, борсоу, ты
нысһыҙлау; отсутствие писем меня волнует ми 
не хат килмәү борсой

ВОЛНОВАТЬСЯ несоә. 1. тулҡынланыу; 
море волнуется диңгеҙ тулҡынлана 2. тулҡынла

ныу, борсолоу, тынысһыҙланыу; народ волнует
ся халыҡ тынысһыҙлана

в о л н о в б й ,  -ая, -ое 1. физ. тулҡын ...ы; 
волновая теория света яҡтылыҡтың тулҡын тео
рияһы 2. трад.-поэт. ел-дауыллы, тулҡын кү
тәргес; волновая погода ел-дауыллы һауа торошо 

в о л н о л б м  м тулҡын тотҡос (ҡайтарғыс) 
(нығытма)

ВОЛНООБРАЗНЫЙ, ая, ое 1. тулҡын 
кеүек (һымаҡ); волнообразные движения тул
ҡын һымаҡ хәрәкәттәр 2. убалы-түбәле; волно
образные холмы убалы-түбәле ҡалҡыулыҡтар 

ВОЛНОРЁЗ м см. волнолбм 
ВОЛНУШКА ж йөнтәҫ бәшмәк 
ВОЛНУЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от волно

вать 2. прил. тулҡынландырғыс; волнующее со
бытие тулҡынландырғыс ваҡиға

в о л б в и й ,  -ья, -ье 1. үгеҙ ...ы; воловья 
шкура үгеҙ тиреһе; воловье стадо үгеҙ көтөүе 
2. перен., разг. ныҡ, көслө; воловье здоровье 
ныҡлы сәләмәтлек ♦ воловьи глаза үгеҙ күҙле; 
воловья шёя ҡыҫҡа муйын, үгеҙ муйын 

ВОЛбВИНА ж үгеҙ тиреһе 
в о л б в н я  ж үгеҙ һарайы 
в б л о к  м волок, һөйрәмә ер (бер йылғаның 

икенсеһенә яҡын килгән урынынан кәмәне, па
роходты һөйрәп төшөрә торған ер)

ВОЛОКИТА I ж волокита; бюрократйческая 
волокита бюрократик волокита

ВОЛОКИТА II м; разг., уст. шырмый (ҡа
тын-ҡыҙ тирәһендә уралған ир)

ВОЛОКНЙСТЫЙ, ая, ое сүсле; волокнйс 
тые вещества сүсле матдәләр; волокнистые рас
тения сүсле үҫемлектәр

ВОЛОКНб С 1. сүс; шёлковое волокно ебәк 
сүс 2. обычно мн. волокна; биол. ептәр (епсә
ләр); нервные волокна нерв епсәләре

ВбЛОКОМ  нареч. һөйрәп, һөйрәтеп; тащйть 
лодку волоком кәмәне һөйрәтеп алып барыу 

ВОЛОКУША ж һөйрәтке, һөйрәткес 
ВОЛОНТЕР м; уст. волонтёр (ирекле ғәскә

ри хеҙмәткәр)
в о л о б к и й ,  -ая, -ое ҙур күҙле, аҡыш күҙле 
в б л о с  м 1. сәс, сәс бөртөгө (кешелә)', седой 

вблос сал сәс 2. собир. ҡыл (ат һәм һыйыр ҡой
роғонда), йөн (кеше, ҡош-ҡорт һәм хайуандар 
тәнендә), ток (кеше, хайуан тәнендә), шырт 
(кеше һәм ҡайһы бер хайуанда)', конский вблос 
ат ҡылы ♦ ни на волос саҡ ҡына ла, аҙ ғына ла, 
һис тә, бер ҙә; волосы стали (поднялись) дыбом 
сәстәр үрә торҙо; рвать (драть) на себе волосы 
сәсте йолҡоу, ныҡ үкенеү; до седых волос ҡар
тайғансы

ВОЛОСАТИК м ҡылйылан, ҡылселәүсен 
ВОЛОСАТЫЙ, -ая, -ое сәсле, йөнлө, йөнтәҫ; 

волосатая грудь йөнтәҫ түш
ВОЛОСИНКА ж бер бөртөк сәс, сәс бөртөгө 

(ҡыҫҡа, нәҙек)
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волоснбй, -ая, -ое сәс кеүек нәҙек, бик 
нәҙекволосбк м 1. уменьш. от волос 2. бот. 
төксә 3. бик нескә ҡыл; волосбк в часовом ме
ханизме сәғәт механизмындағы нескә ҡыл ♦ на 
волосбк (на волоске) быть (находйться) от че
го ҡыл өҫтөндә, саҡ-саҡ булыу; висеть на воло
ске ҡыл өҫтөндә тороу; не тронуть волоска у ко
го тырнаҡ менән дә теймәүволостнбй, -ая, -ое ист. улус (волость) 
...ы; волостное правление улус (волость) 
идараһывблость ж; ист. улус (волость) ВОЛОСЯНбЙ, -ая, -ое 1. төк ...ы, йөн ...ы, 
сәс ...ы; волосяной покров төк (йөн) менән ҡап
ланған 2. ҡыл, ҡылдан яһалған; волосяной мат
рац ҡыл түшәк

ВОЛОЧИТЬ несоә. 1. кого-что һөйрәү, һөй
рәтеү; волочйть мешок тоҡто һөйрәү 2. что; 
тех. ҡыҫып нәҙегәйтеү; волочйть проволоку ти
мер сыбыҡты ҡыҫып нәҙегәйтеү ♦ еле (едва) 
ноги волочйть аяҡты саҡ һөйрәтеп атлау

ВОЛОЧИТЬСЯ несоә. 1. һөйрәлеү, һөйрәлеп 
барыу; вожжи волочйлись по земле дилбегә 
ерҙән һөйрәлеп бара ине 2. яй ғына, көскә барыу 
(атлау) 3. за кем; разг., уст. ҡатын-ҡыҙ арты
нан йөрөү 4. страд, от волочйтьволбчь несоә.; разг. см. волочйть 1; дети 
волоклй тележку балалар ҡул арбаһын һөйрәп 
бара иневолбчься несов.; разг. см. волочиться 1

ВОЛХВ м сихырсы, күҙ быуыусы (борошо 
славяндарҙа)

ВОЛЧАНКА з к; мед. сөсө, сөсө ауырыуы 
ВОЛЧАТНИК м; разг. бүре аусыһы (аулаусы) 
ВОЛЧЁЦ м (сорные травы) билсән, шайтан 

таяғывблчий, ья, ье 1. бүре ...ы; волчья шкура
бүре тиреһе; волчья стая бүре өйөрө 2. бүре ти
реһенән тегелгән (яһалған); волчья шуба бүре 
тиреһенән тегелгән тун 3. перен. бүре ...ы, 
йыртҡыс ...ы, бүреләрсә, йыртҡыстарса; волчьи 
законы бүреләр законы; волчьи отношения 
бүреләрсә ҡараш ♦ вблчий аппетйт яҡшы аппе
тит; вблчий билет (паспорт) кәзә билеты; волчья 
ягода бүре емеше (сейәһе); волчья яма охот. 
бүре баҙы (соҡоро)

ВОЛЧИХА ж; прост, см. волк 
ВОЛЧКбМ : вертеться волчком: 1) зыр

әйләнеү; 2 ) йүгереп йөрөп эшләүволчбк м өйөрсөк, зырылдауыҡ (балалар 
уйынсығы)

ВОЛЧбНОК м бүре балаһы 
ВОЛШЁБНИК м и ВОЛШЁБНИЦА ж тыл

сымсы, сихырсы, күрәҙәсе
ВОЛШЁБНЫЙ, -ая, -ое 1. тылсым ...ы, тыл

сымлы; волшебная палочка тылсым таяғы; вол
шебная сказка тылсымлы әкиәт 2. перен. сихри,

ВОЛЬНОСТЬ
һоҡландырғыс, мөғжизәле; волшебный лес сих
ри урман

ВОЛШ ЕБСТВб с тылсым; как будто по вол 
шебству әйтерһең дә, тылсым буйынса

ВОЛЫНИТЬ несоә.; разг. юрый яйлап 
эшләү, әкрен ҡыймылдау, һуҙмаҡайлау

ВОЛЫНКА ж 1. муз. ҡыуыҡлы һорнай 
2. разг. аҡрынлыҡ, һүлпәнлек 3. (затяжное де
ло) мәшәҡәтле эш

в о л й н щ и к  м һорнайсы 
в о л ь г б т н ы й ,  -ая, -ое прост, иркен, рә

хәт; вольготное житьё рәхәт тормош
ВОЛЬЁР М И ВОЛЬЁРА ж вольер (ҡош һәм 

хайуандарҙы аҫрау өсөн кәртәләнгән майҙан) 
ВбЛЬНАЯ ж; ист. иреклек документы (кре

постнойлыҡтан азат итец тураһында)
ВбЛЬНИЦА 1. ж собир. ҡасаҡтар; казачья 

вольница казак ҡасаҡтары 2. м и ж; разг. баш
баштаҡ кеше (кцберәк, бала тураһында)

В бЛЬНИЧАТЬ несов.; разг. баш баштаҡла
ныу, баш-баштаҡлыҡ итеү, теләгәнен эшләү 

в б л ь н о  нареч. ирекле, иркен; дышится 
вбльно тын алыуы иркен ♦ вбльно! воен., 
спорт, вольно! (команда); вбльно или невольно 
ирекһеҙҙән, теләһәң-теләмәһәң

в о л ь н б  в знач. сказ., с неопр.; разг. үҙе 
ғәйепле, үҙенә үпкәләһен, уға кем ҡушҡан; воль
нб ему было не слушаться никого бер кемде лә 
тыңламаҫҡа уға кем ҡушҡан

ВОЛЬНОДУМЕЦ м; уст. хөр фекерле 
кеше

ВОЛЬНОДУМНЫЙ, -ая, -ое уст. хөр фе
керле, хөр фекер менән һуғарылған; вольно
думные стихй хөр фекерле шиғырҙар

ВОЛЬНОЛЮБИВЫЙ, -ая, -ое азатлыҡ (хөр
лөк) яратыусы, ирек һөйөүсән, иреккә ынтылы
усы; вольнолюбйвый народ азатлыҡ яратыусы 
халыҡ

ВОЛЬНОНАЁМНЫЙ, -ая, -ое 1. (үҙе теләп) 
ялланған, (ихтыяри, ирекле) ялланған; вольно
наёмный труд ялланған хеҙмәт 2. воен. ялланған 
ғәскәри хеҙмәткәр

ВОЛЬНООПРЕДЕЛЙЮЩИЙСЯ м ирекле 
хәрби хеҙмәткәр

ВОЛЬНООТПУЩЕННИК м; ист. иреккә 
ебәрелгән кеше (ҡол йәки крепостной)

ВОЛЬНООТПУЩЕННЫЙ, ая, ое ист. 
иреккә ебәрелгән, азат ителгән (ҡол йәки крепо
стной)

ВОЛЬНОСЛУШАТЕЛЬ м и в о л ь н о с л У  
ШАТЕЛЬНИЦА ж ирекле тыңлаусы (вуздарҙа) 

в б л ь н о с т ь  ж 1. уст. азатлыҡ, иреклек, 
бойондороҡһоҙлоҡ 2. (развязность) тыйнаҡһыҙ
лыҡ, әҙәпһеҙлек, тәртипһеҙлек; позволять себе 
вольности әҙәпһеҙ ҡыланыу, тыйнаҡһыҙлыҡ ебә
реү 3. иреклек; поэтическая вбльность шиғри 
иреклек



вольный
вбльный, -ая, -ое 1. азат, ирекле, бойондо

роҡһоҙ; вбльный человек ирекле кеше 2. иркен; 
вольная жизнь иркен тормош 3. (свободолюби
вый) хөр, азатлыҡ ...ы; вольные мысли хөр фе
керҙәр; вольные идеи азатлыҡ идеялары
4. только кратк. ф., с неопр. или в чём ихты
ярлы, ирекле; он волен поступать по-своему ул 
үҙенсә эшләргә ихтыярлы, уйларға ирекле
5. (несдержанный) тыйнаҡһыҙ, әҙәпһеҙ, тәртип
һеҙ; вольная шутка әҙәпһеҙ шаярыу 6. (не стес
нённый законами) сикләүһеҙ, ирекле; вольная 
продажа хлеба икмәкте сикләүһеҙ һатыу; по 
вольным ценам ирекле хаҡ менән ♦ вольная 
птйца ирекле ҡош (азат кеше); вольные упраж
нения спорт, ирекле күнекмәләр; вбльный 
город ист. ирекле ҡала (цҙ аллы ҡала-дәцләт); 
вбльный казак ирекле казак (цҙ ерендәге кеше); 
вбльный перевод ирекле тәржемә; вбльный стих 
ирекле шиғыр; на вольном воздухе саф һауалавбльт м; эл. вольт 

в б л ь т А  ж вольта (туҡыма)
ВОЛЬТМЁТР м; эл. вольтметр 
ВОЛЬФРАМ м вольфрам (химик элемент, 

металл)
ВОЛЬФРАМОВЫЙ, ая, ое 1. вольфрам 

...ы; вольфрамовая спираль вольфрам спираль 
2. вольфрамлы; вольфрамовые соли вольфрам
лы тоҙ(ҙар)

ВОЛЮНТАРИЗМ м 1. филос. волюнтаризм 
2. псих. волюнтарсылыҡ (ихтыяр көсөнә генә 
таянып эш итец)

ВОЛЮНТАРЙСТ м волюнтарсы 
ВОЛЮНТАРИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое 1. фи

лос. волюнтаризм ...ы, волюнтаристик; волюнта
ристическая теория волюнтаризм теорияһы
2. волюнтарсылыҡ ...ы, волюнтарсыларса ...ы; 
волюнтаристический подход волюнтарсыларса 
мөнәсәбәтВбЛЯ ж 1. ихтыяр; сйла воли ихтыяр көсө; 
воспитать волю ихтыяр тәрбиәләү 2. (стремле
ние) ынтылыш; воля к победе еңеүгә ынтылыш
3. (желание) теләк, талап; исполнить волю чъю- 
л. кемдеңдер теләген үтәү 4. (право) хоҡуҡ, 
ирек; дать волю ирек биреү 5. (свобода) ирек, 
азатлыҡ; вырваться на волю иреккә сығыу ♦ во
ля ваша (твоя) ихтыярығыҙ (ихтыярың), мәйе
легеҙ (мәйелең); волею судеб яҙмыш ҡушыуы 
буйынса; на волю саф һауаға, тышҡа; на воле 
прост, тышта, саф һауала; дать волю ирек би
реү (ҡуйыу); дать волю рукам ҡулға ирек биреү 
(һугышыу); люди доброй воли тыныслыҡҡа ын
тылған кешеләр; по доброй воле үҙ теләге менән

ВОН I нареч.; разг. 1. тышҡа, ситкә; выйти 
вон тышҡа сығыу 2. в знач. межд. (сығып) кит, 
ысҡын; вон отсюда! сығып кит бынан!

ВОН II частица; разг. ана, бына; вон где бы
на ҡайҙа; вон там ана тегендә ♦ вон (оно) что; 
вон (оно) как бына нимә, бына нисек

ВОНЗАТЬ несов. см. вонзить 
ВОНЗАТЬСЯ несов. 1. см. вонзиться

2. страд, от вонзать
ВОНЗИТЬ сов. что 1. сәнсеү, ҡаҙау, баты

рыу; вонзйть нож бысаҡ сәнсеү; вонзйть когти 
тырнаҡ батырыу 2. перен. төбәү, текәү (цтә 
сәнсеп ҡарау); вонзйть взгляд ҡарашты текәү 

ВОНЗИТЬСЯ сов. сәнселеү, ҡаҙалыу, баты
рылыу; острый шип вонзился в ногу осло шы
рау аяҡҡа ҡаҙалды

ВОНЬ ж; разг. һаҫыҡ еҫ
в о н і б ч и й ,  -ая, -ее разг. һаҫыҡ, һаҫыҡ еҫле
ВОНібЧКА ж көҙән
ВОНЙТЬ несов.; разг. һаҫытыу, һаҫыҡ еҫ 

сығарыу; воняет гнйлью серек еҫе сыға
ВООБРАЖАЕМЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от 

воображать күҙ алдына килтерелгән, уйла
нылған 2. прил. (мнимый) хыялдағы, уйҙағы, 
фараз ителгән; воображаемые трудности уйҙағы 
ҡыйынлыҡтар

ВООБРАЖАТЬ несов. см. вообразйть ♦ во 
ображать о себе прост, үҙен әллә кемгә ҡуйыу 

ВООБРАЖЕНИЕ С 1. күҙ алдына килтереү, 
күҙаллау; восстановйть в воображении ниҙелер 
күҙ алдына килтереү 2. хыял; творческое вооб
ражение ижади хыял 3. разг. (домысел) фараз; 
это плод его воображения был уның фараз 
емеше

ВООБРАЗИТЬ сов. 1. кого-что (мысленно 
представитъ) күҙ алдына килтереү, күҙаллау, 
кәүҙәләндереү; вообразйте на минутку бер ми
нутҡа күҙ алдына килтерегеҙ 2. что (предполо
житъ) тип уйлау (хис итеү, фараз итеү); вооб
разил себя поэтом үҙен шағир тип хис итте
3. повел, вообразй(те) уйлап ҡара(ғыҙ), күҙ ал
дына килтер(егеҙ)

ВООБЩЕ нареч. 1. ғөмүмән, ғөмүмән алған
да; вообще, вы правы ғөмүмән, һеҙ хаҡлы 
2. (всегда) гел, һәр ваҡыт; он вообще весёлый 
такой ул һәр ваҡыт шулай күңелле 3. (совсем) 
бөтөнләй; больной многих вообще не узнаёт 
ауырыу күптәрҙе бөтөнләй танымай ♦ вообще 
говоря в знач. вводи, сл. ғөмүмән, ғөмүмән 
алғанда

ВООДУШЕВИТЬ сов. кого-что рухланды
рыу, дәртләндереү, ҡанатландырыу, илһам би
реү; воодушевйть на подвиг батырлыҡҡа рух
ландырыу

ВООДУШЕВИТЬСЯ сов. рухланыу, дәртлә
неү, ҡанатланыу, илһамланыу

ВООДУШЕВЛЕНИЕ с 1. см. воодушевйть 
рухланыу, дәртләнеү, илһамланыу 2. күтәренке 
рух, дәрт, илһам; с воодушевлением говорйть 
илһам менән һөйләү

ВООДУШЕВЛЙТЬ несов. см. воодушевйть 
ВООДУШЕВЛЙТЬСЯ несов. 1. см. вооду 

шевйться 2. страд, от воодушевлять 
ВООРУЖАТЬ несов. см. вооружить
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ВОРВАТЬСЯ
в о о р у ж а т ь с я  несов. 1. см. вооружйться 

2. страд, от вооружать
ВООРУЖЕНИЕ с 1. ҡоралландырыу, ҡорал

ланыу; вооружение армии армияны ҡораллан
дырыу 2. ҡорал; сокращение вооружений ҡо 
ралдарҙы кәметеү 3. йыһаз, ҡорал-ҡорамал, кә
рәк яраҡ; парусное вооружение корабля карап 
тың парус кәрәк-ярағы

ВООРУЖЁННОСТЬ ж ҡоралланғанлыҡ, ҡо
ралланған булыу, (ҡорал менән) тәьмин ителеү; 
технйческая вооружённость сельского хозяйст
ва ауыл хужалығының техник яҡтан тәьмин 
ителеүе

ВООРУЖЁННЫЙ, ая, -ое 1. прич. от во 
оружйть; вооружённый техникой техника менән 
ҡоралланған 2. прил. ҡораллы; вооружённый 
отряд ҡораллы отряд 3. прил. (производимый с 
оружием в руках) ҡораллы, ҡорал менән; во
оружённое восстание ҡораллы ихтилал; воору
жённое нападение ҡораллы һөжүм ♦ вооружён
ным глазом оптик прибор аша (ҡарау); воору
жённые сйлы ҡораллы көстәр

ВООРУЖИТЬ сов. кого-что 1. ҡоралланды
рыу, ҡорал менән тәьмин итеү; вооружйть ар
мию армияны ҡоралландырыу 2. чем (снабдитъ 
орудиями, материалами) ҡоралландырыу, йы
һазландырыу, тәьмин итеү; вооружйть промыш
ленность новой техникой сәнәғәтте яңы техника 
менән тәьмин итеү 3. перен. (настроитъ против 
кого-чего-л.) ҡаршы ҡотортоу, ҡаршы ҡуйыу, 
дошманлаштырыу; вооружйть против себя үҙеңә 
ҡаршы ҡуйыу

ВООРУЖЙТЬСЯ сов. 1. ҡоралланыу, ҡорал 
менән тәьмин ителеү; вооружйться до зубов 
баштан-аяҡ ҡоралланыу 2. ҡоралландырылыу, 
ҡорал итеп алыу; вооружйться новой техникой 
яңы техника менән ҡоралландырылыу 3. перен. 
(приобрести какие-л. знания) ҡоралланыу; во
оружйться передовой теорией алдынғы теория 
менән ҡоралланыу 4. против кого-чего; перен. 
(восстать, ополчиться) ҡаршы тороу, ҡаршы 
сығыу, ҡаршы булыу ♦ вооружйться терпением 
түҙемле булырға тырышыу

вобчию нареч. 1. үҙ күҙе менән, үҙе күреп, 
үҙе һынап; убедйться воочию үҙ күҙең менән 
күреп ышаныу 2. (наглядно) асыҡ, асыҡ рәүеш
тә; вобчию представлять асыҡ күрһәтеү

ВО ПЕРВЫХ вводи. сл. беренсенән; во-пёр- 
вых, погода испортилась беренсенән, көн 
боҙолдо

ВОПИТЬ несов. 1. разг. аҡырыу, баҡырыу, 
үкереү 2. прост, (причитать, громко пла
кать) һөйләнеп илау, ҡысҡырып илау, 
сыуылдау

ВОПИЮЩИЙ, -ая, -ее күҙгә бәрелеп торған, 
аптырарлыҡ, иҫ китерлек; вопиющий факт күҙгә 
бәрелеп торған факт; вопиющие ошйбки күҙгә 
бәрелеп торған хаталар

ВОПЛОТИТЬ сов. кого-что (выразитъ в 
конкретной форме) кәүҙәләндереү, сағылды
рыу, ашырыу; воплотйть идею в произведениях 
әҫәрҙәрҙә идеяны кәүҙәләндереү ♦ воплотйть в 
себе үҙеңдә кәүҙәләндереү; воплотйть в жизнь 
тормошҡа ашырыу

ВОПЛОТИТЬСЯ сов. кәүҙәләнеү, сағылыу, 
ашырылыу, ашыу

ВОПЛОЩАТЬ несов. см. воплотйть 
ВОПЛОЩАТЬСЯ несов. 1. см. воплотйться 

2. страд, от воплощать
ВОПЛОЩЕНИЕ с 1. см. воплотйть, вопло

тйться 2. кәүҙәләнеш; найтй своё воплощение 
үҙенең кәүҙәләнешен табыу

ВОПЛОЩЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от во
плотйть 2. прил. камил, тап үҙе; воплощённая 
честность камил намыҫлылыҡ

ВОПЛЬ м ҡысҡырған (үкергән) тауыш, (әсе) 
ауаз; вопль отчаяния өмөтһөҙлөк ауазы

ВОПРЕКИ предлог с дат. п. -ға/-гә ҡара
маҫтан, -ға/-гә ҡаршы; вопрекй моему желанию 
теләгемә ҡаршы; вопрекй приказу приказ бу
лыуға ҡарамаҫтан

ВОПРбС м 1. һорау; задавать вопрос һорау 
биреү; осаждать вопросами һорауҙар менән күмеп 
ташлау 2. (проблема) мәсьәлә; национальный во
прос милли мәсьәлә; жилйщный вопрос торлаҡ 
мәсьәләһе; поставить вопрос на обсуждение 
мәсьәләне тикшереүгә ҡуйыу; оставить вопрос от
крытым мәсьәләне асыҡ ҡалдырыу 3. разг. (дело, 
обстоятельство) эш, хәл, мөһим эш; этот вопрос 
меня беспокоит был хәл мине борсой ♦ больной 
вопрос хәл итеүе ауыр мәсьәлә; открытый вопрос 
хәл ителмәгән мәсьәлә; под (болынйм) вопросом 
(быть, оставаться) хәл ителмәгән, икеле мәсьәлә; 
ставить под вопрос шикле һанау, кәрәкле һана
мау; что за вопрос эйе, әлбиттә (аптыратнда йә 
риза булмпда әйтелә)', поставить вопрос ребром 
мәсьәләне ҡабырғаһы менән ҡуйыу; вопрос жйзни 
йли смёрти сиктән тыш мөһим мәсьәлә, үлем йә 
йәшәү менән бер

ВОПРОСЙТЕЛЬНЫЙ, ая, ое 1. һорау, һо
раулы; вопросйтельный взгляд һораулы ҡараш 
2. грам. һорау ...ы; вопросйтельный знак һорау 
билдәһе; вопросйтельное предложёние һорау 
һөйләм

ВОПРбСНИК м һораулыҡ; составить воп
росник һораулыҡ төҙөү

ВОПРбСНЫЙ, -ая, -ое һорау ...ы; воп
росный лист һорау ҡағыҙы

ВОР М  И ВОРбВКА ж  ҡараҡ, бур, уғры 
ВОРВАТЬСЯ сов. 1. атылып килеп инеү, 

баҫып барып инеү; ворваться в окопы протйвни 
ка дошмандың окоптарына баҫып барып инеү 
2. перен. (тиҙ генә) килеп (инеп) тулыу, тиҙ генә 
килеп инеү (тауыш, еҫ); запах сирени ворвался 
в дом сирень еҫе өйгә инеп тулды



ВОРИШКА
ВОРИШКА м; уменъш,-уничиж. от вор кеҫә 

ҡарағы, ваҡ-төйәк урлаусы
ВОРКОВАНЬЕ с гөрләшеү, гөрләү; ворко

ванье голубей күгәрсендәр гөрләүе
ВОРКОВАТЬ несоә. 1. (о голубях) гөрлә

шеү, гөрләү 2. перен., шутл., upon, сөкөрлә
шеү, гөрләшеү, серләшеү

ВОРКОТНЙ ж; разг. һуҡраныу, мығырлау 
ВОРОБЁЙ м турғай; воробьйха ж; разг. инә 

турғай; гнездо воробья турғай ояһы ♦ стреляный 
воробей күпте күргән кеше, утты-һыуҙы кискән 

ВОРОБЁЙНИК м турғай еләге 
ВОРОБЬЙНЫИ, -ая, -ое турғай ...ы; воро 

бьйный клюв турғай суҡышы ♦ воробьйная 
ночь: 1) бер туҡтауһыҙ йәшен йәшнәгән йәки һа
ҙағайлы төн; 2 ) йәйҙең иң ҡыҫҡа төнө; короче 
воробьиного носа бик ҡыҫҡа (ҡыҫҡалығына 
баҫым яһағанда әйтелә)

ВОРбВАННЫ Й, -ая, -ое урланған, урлап 
алынған; ворованные вещи урланған әйберҙәр 

ВОРОВАТЫЙ, -ая, -ое 1. хәйләкәр, хәйләле, 
мут; вороватый взгляд хәйләкәр ҡараш 2. һаҡ, 
ҡурҡаҡ, шикләнеүсән, хәүефләнеүсән; воро
ватая походка һаҡ ҡына атлап йөрөү

ВОРОВАТЬ несоә. 1. кого-что урлау, сәлде
реү; воровать зерно ашлыҡ урлау 2. (занимать
ся воровством) урлашыу, уғрылыҡ менән 
шөғөлләнеү

ВОРОВСКЙ нареч.; разг. ҡараҡтарса, йәше
рен (аҫтыртын) рәүештә; воровски озираться по 
сторонам тирә-яҡҡа йәшерен рәүештә ҡараныу 

ВОРОВСКбЙ, -ая, -ое ҡараҡ(тар) ...ы; во 
ровскйе дела ҡараҡтар эше; воровская шайка 
ҡараҡтар шайкаһы ♦ воровской язык (жаргон) 
бурҙар теле (йәшерен тел)

ВОРОВСТВО с бурлыҡ, ҡараҡлыҡ, уғры
лыҡ, урлашыу ♦ литературное воровство әҙәби 
ҡараҡлыҡ, плагиат

ВбРО Г м; у cm. дошман
ВОРОЖ БА ж күрәҙәлек итеү, фал асыу, 

ноҡот (кәрт) һалыу, бағымсылыҡ
ВОРОЖЁЯ ж күрәҙәсе, фалсы, фал асыусы, 

ноҡот һалыусы, бағымсы
ВОРОЖИТЬ несоә. 1. (гадать) күрәҙәлек 

итеү, фал асыу, ноҡот һалыу 2. (колдовство) 
сихырлау

В бРО Н  м ҡоҙғон ♦ куда ворон костей не за
несёт ер аяғы ер башы, ер сиге

ВО РбН А  ж 1. ҡарға, ала ҡарға, ҡара ҡарға 
2. разг. (разиня) асыҡ ауыҙ ♦ белая ворона аҡ 
ҡарға (башҡаларҙан ныҡ айырылып тороуға 
ҡарата)', ворона в павлйньих перьях һалам төр 
хан; пуганая ворона куста бойтся ҡурҡҡанға 
ҡуш күренә; считать ворон ауыҙ асып тороу 

ВОРОНЁНОК м бала ҡарға 
ВОРОНЕНЫЙ, -ая, -ое ҡарайтылған, ялтыр 

ҡара, оксидлашҡан (ҡорос йөҙө тураһында); 
воронёная сталь ҡарайтылған ҡорос

ВОРОНЁЦ м бәғәнәт, көртбаҫар 
В О РбН И Й , -ья, -ье ҡарға ...ы, ала ҡарға 

...ы, ҡара ҡарға ...ы; воронье крыло ҡарға 
ҡанаты

ВО РбНИ ТЬ несоә.', прост, мыштыр булыу, 
асыҡ ауыҙ булыу

ВОРОНИТЬ несоә. что ҡарайтыу, ялтыр ҡа
ра итеү, ҡара яғыу (металға), оксидлаштырыу 
(ҡорос йөҙөн)-, воронйть сталь ҡорос ҡарайтыу 

В ОР бН К  А ж 1. (для переливания) буранка 
2. (от снаряда) соҡор

В О РО Н бЙ , ая, ое 1. (о масти лошади) 
ҡара; вороной конь ҡара ат 2. е знач. сущ. во
роной м ат (ҡара төҫтәге)

ВОРОНЬЁ с собир. 1. ҡарғалар көтөүе, ҡар
ғалар 2. прост., презр. өҙгөстәр (өҙөп-йолҡоп, 
талап торған кешеләр)

В бРО Т  I м (одежды) яға, яға уйынтыһы; 
широкий ворот киң яға; вырезать ворот яға 
уйыу ♦ схватйть (держать) за ворот яғанан 
алыу

В бРО Т  II м; тех. сығыр; колодезный ворот
ҡоҙоҡ сығыры

ВО РбТА  мн. ҡапҡа; железные ворота тимер 
ҡапҡа; отворить ворота ҡапҡа асыу

ВОРОТИЛА м; разг. (делец) ҙур эштәр ат
ҡарыусы, эшҡыуар

ВОРОТИТЬ I сов. кого-что', разг. (вернуть) 
бороп ҡайтарыу, кире ҡайтарыу

ВОРОТИТЬ II несоә.-, прост. 1. ситкә бороу, 
артҡа бороу; воротйть голову башты елдән арт
ҡа бороу 2. (управлять большими делами) эш 
итеү, эш башҡарыу; купец воротил миллионами 
сауҙагәр миллиондар менән эш итте ♦ воротйть 
нос (морду, рыло) от кого-чего; прост, танау 
(йөҙ) йыйырыу; с душй воротит прост, күңел 
болғана, түҙер хәл юҡ, йәмһеҙ

ВОРОТИТЬСЯ сов.', разг. әйләнеп (кире) 
ҡайтыу; воротйться домой өйгә кире ҡайтыу 

ВОРОТНИК м яға; отложной воротник ҡай
тарма яға; стоячий воротник ултырма яға 

ВОРОТНИЧбК м ; уменъш. от воротнйк 
В бРО Х  м 1. өйөм; ворох бумаг ҡағыҙ өйөмө 

2. перен., разг. бер ҡосаҡ, бик күп; целый ворох 
новостей бер ҡосаҡ яңылыҡ 3. с.-х. көшөл; 
льняной ворох етен көшөлө

ВОРбЧАТЬ несоә. 1. кого-что әйләндереү, 
аҡтарыу; ворочать брёвна бүрәнәләр әйләндереү 
2. чем; перен., разг. (распоряжаться) алып ба
рыу, башҡарыу; он ворочает всеми делами ул 
бөтә эштәрҙе алып бара

ВОРбЧАТЬСЯ несоә.; разг. 1. (перевёрты
ваться) әйләнгеләү, борғоланыу; больной бес
покойно ворочался ауырыу тынғыһыҙ әйләнге
ләне 2. (шевелиться) ҡыймылдау, һелкенеү, 
ҡуҙғалыу

ВОРОШИТЬ несоә. что 1. (переворачи
вать) әйләндереү, ҡуҙғатыу, таратыу; ворошйть



ВОСПИТАННОСТЬ
сёно бесән әйләндереү 2. прост. (шевелитъ) 
ҡыймылдатыу, һелкетеү, туҙғытыу; ветер воро
шит волосы ел сәсте туҙғыта

ВОРС м өбөрө, өлпә, өлпәк; гладить по ворсу 
өбөрө уңайына һыпырыу

ВОРСИНКА ж 1. өбөрө, өлпә, өлпәк 2. бот. 
үҫенте, төксә 3. анат. төксә (эсәктә)

ВОРСИСТЫИ, -ая, -ое өбөрөлө, йөнлө, йөн
тәҫ; ворсйстое одеяло йөнтәҫ одеял 

ВОРСИТЬ несоә. что см. ворсовать 
ВОРСОВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое өбөрөләү ...ы, 

йөнтәҫләндереү ...ы, өбөрөләй торған, йөнтәҫ- 
ләндерә торған; ворсовальная машйна өбөрөләү 
машинаһы

ВОРСОВАТЬ несоә. что өбөрөләү, йөнтәҫ
ләндереү

ВОРЧАТЬ несоә. 1. ырылдау; собака ворчйт
эт ырылдай 2. разг. (сердито бормотать, 
брюзжатъ) мығырлау, мыжыу, һөйләнеү; ста 
рйк всегда ворчал ҡарт һәр ваҡыт мыжый ине 

ВОРЧЛЙВЫИ, -ая, -ое 1 . мығырлаҡ, мы
жыҡ; ворчлйвый человек мыжыҡ кеше 2. ри
заһыҙ, асыулы; ворчлйвый голос асыулы 
тауыш

ВОРЧ^Н М И ВОРЧАНЬЯ ж; разг. мығыр
лаҡ, мыжыҡ, һөйләнсеквосвойси нареч.; разг. үҙ өйөнә, үҙ юлы
на; пойти восвояси үҙ өйөнә китеү

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ, -ая, -ое числ. ун һиге
ҙенсе; восемнадцатый номер ун һигеҙенсе 
номер

ВОСЕМНАДЦАТЬ числ. ун һигеҙ 
ВбСЕМЬ числ. һигеҙ 
ВОСЕМЬДЕСЯТ числ. һикһән 
ВОСЕМЬСОТ числ. һигеҙ йөҙ 
ВОСЕМЬЮ нареч. һигеҙ тапҡыр, һигеҙ ерҙә; 

восемью восемь — шестьдесят четыре һигеҙ 
(ерҙә) һигеҙең алтмыш дүрт

ВОСК м балауыҙ; пчелйный воск бал ҡорто 
балауыҙы; растйтельный воск үҫемлек ба
лауыҙы

ВОСКЛИКНУТЬ сов. тойғо (тулҡынланыу) 
менән ҡысҡырыу, ҡысҡырып ҡуйыу (ебәреү); 
восклйкнул от радости шатлыҡтан ҡысҡырып 
ебәрҙе

ВОСКЛИЦАНИЕ с ҡысҡырыу, ҡысҡырыу 
тауышы, ауаз, тауыш; радостное восклицание
шатлыҡлы тауыш

ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое өндәү ...ы; 
восклицательный знак грам. өндәү билдәһе; 
восклицательная интонация өндәү интонацияһы 

ВОСКЛИЦАТЬ несов. см. воскликнуть 
в о с к Ов к а  ж восковка, балауыҙланған ҡа

ғыҙ (кцсермәләр алыу өсөн)
ВОСКОВОЙ, -ая, -ое 1. балауыҙ; восковая 

свеча балауыҙ шәм 2. перен. аҡһыл һары, бала
уыҙҙай һары; восковое лицо балауыҙҙай һары

йөҙ ♦ восковая спелость (зрелость) емгә ул 
тырыу

ВОСКРЕСАТЬ несов. см. воскреснуть 
ВОСКРЕСЁНИЕ с 1. см. воскреснуть 2. пе

рен. (возрождение) яңынан тыуыу, йәйләнеү 
ВОСКРЕСЁНЬЕ с йәкшәмбе 
ВОСКРЕСИТЬ сов. 1. кого терелтеү, үлгән

дән һуң терелтеү, йән индереү 2. кого-что; пе
рен. көс индереү, хәл алдырыу, уятыу; воскре- 
сйть надежду өмөт уятыу 3. кого-что; перен. 
(восстановить в сознании) күҙ алдына килте
реү, иҫкә төшөрөү; воскресйть в памяти моло
дость йәшлекте иҫкә төшөрөү

в о с к р е с н и к  м өмә, йәкшәмбе өмәһе 
в о с к р е с н у т ь  сов. 1. терелеү, үлгәндән 

һуң терелеү, йән инеү 2. перен. көс инеү, хәл 
алыу, уяныу 3. перен. күҙ алдына килеү, иҫкә 
төшөү; в памяти воскресло прошлое үткәндәр 
күҙ алдына килде

в о с к р е с н ы й , -ая, -ое йәкшәмбе, йәкшәм
бе ...ы; воскресный день йәкшәмбе көн; вос
кресный отдых йәкшәмбе ялы ♦ воскресные 
школы йәкшәмбе мәктәптәре (йәкшәмбе көндө 
генә эшләй торган мәктәптәр)

ВОСКРЕШАТЬ несов. см. воскресйть 
ВОСПАЛЁНИЕ с шешеү, елһенеү; воспа

ление лёгких үпкә шешеүе; воспаление средне
го уха татран

ВОСПАЛЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от вос- 
палйть 2. прил. шешкән, елһенгән, ҡыҙарған; 
воспалённые глаза елһенгән күҙҙәр

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое шешеү ...ы; 
воспалительный процесс шешеү процесы

ВОСПАЛИТЬ сов. что 1. (вызвать воспале
ние) шештереү, елһендереү, ҡыҙартыу 2. уст. 
(возбудитъ чувства) уятыу, тоҡандырыу, ҡа
быҙыу; воспалйть воображение хыял уятыу 

ВОСПАЛИТЬСЯ сов. 1. шешеү, елһенеү, ҡы
ҙарыу 2. чем; уст. уяныу, тоҡаныу, ҡабыныу; 
воспалйться гневом асыу тоҡаныу 

ВОСПАЛЙТЬ несов. см. воспалйть 
ВОСПАЛЙТЬСЯ несов. см. воспалйться 
ВОСПЕВАТЬ несов. см. воспеть 
ВОСПЁТЬ сов. кого-что; высок, дан йырлау, 

данлыҡлау, маҡтап йырлау, маҡтау; воспеть 
родную землю тыуған ерҙе маҡтап йырлау 

ВОСПИТАНИЕ с 1. тәрбиәләү; воспитание 
детей балалар тәрбиәләү; воспитание воли ихты
яр тәрбиәләү 2. тәрбиә; физическое воспитание 
физик тәрбиә; дать хорошее воспитание яҡшы 
тәрбиә биреү

ВОСПИТАННИК м и ВОСПИТАННИЦА ж
1. (питомец) тәрбиәләнеүсе 2. (приёмыш) аҫрау, 
аҫрау бала 3. уҡыусы, уҡыу тамамлаған кеше, 
шәкерт; воспйтанник педагогйческого института
педагогия институтын тамамлаған кеше

ВОСПИТАННОСТЬ ж тәрбиәлелек, инсаф- 
лылыҡ, әҙәплелек



ВОСПИТАННЫЙ
ВОСПИТАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от вое 

питать 2. прил. тәрбиәле, инсафлы, әҙәпле; он 
воспитанный человек ул тәрбиәле кеше

ВОСПИТАТЕЛЬ м  и в о с п и т Ат е л ь н и
ЦА ж тәрбиәсе; воспитатель интерната интернат 
тәрбиәсеһе

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое тәрбиә ...ы, 
тәрбиәүи ...ы; воспитательная работа тәрбиә 
эше; воспитательное значение труда хеҙмәттең 
тәрбиәүи әһәмиәте

ВОСПИТАТЬ сов. кого-что 1. в разн. знач. 
тәрбиәләү, тәрбиә биреү, тәрбиәләп үҫтереү; вос
питать детей балаларҙы тәрбиәләп үҫтереү; вос
питать уважение к старшим өлкәндәргә хөрмәт 
тәрбиәләү 2. (выраститъ по известной систе
ме — о животных, растениях) ҡарап үҫтереү; 
воспитать растение үҫемлекте ҡарап үҫтереү 

ВОСПИТАТЬСЯ сов. тәрбиәләнеү, тәрбиә алыу 
ВОСПИТЫВАТЬ несов. см. воспитать 
ВОСПИТЫВАТЬСЯ несов. 1. см. воспи

таться 2. страд, от воспйтывать
ВОСПЛАМЕНИТЬ сов. 1. что тоҡандырыу, 

тоҡандырып ебәреү, ҡабыҙыу, ҡабыҙып ебәреү, 
яндырыу 2. кого-что; перен. рухландырыу, 
дәртләндереү, дәрт биреү, рухландырып ебәреү; 
воспламенйть воображение хыялға дәрт биреү 

ВОСПЛАМЕНИТЬСЯ сов. 1. тоҡаныу, тоҡа
нып китеү, ҡабыныу 2. перен. рухланыу, дәртләнеү 

ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ ж тоҡаныусанлыҡ; 
воспламеняемость горючего яғыулыҡтың тоҡа 
ныусанлығы

ВОСПЛАМЕНЯТЬ несов. см. воспламенйть 
ВОСПЛАМЕНЯТЬСЯ несов. 1. см. воспла

мениться 2. страд, от воспламенйтьвоспблнить сов. что тулыландырыу, 
тултырыу, ҡайтарыу, ҡаплаувоспблниться сов. тулыланыу, тулыу, 
ҡапланыу

ВОСПОЛНЯТЬ несов. см. воспблнить 
ВОСПОЛНЯТЬСЯ несов. 1. см. восполнить

ся 2. страд, от восполнять
ВОСПбЛЬЗОВАТЬСЯ сов. чем файҙаланыу, 

файҙаланып алыу (ҡалыу); воспользоваться 
случаем мөмкинлектән файҙаланып ҡалыу

ВОСПОМИНАНИЕ с 1. см. вспомнить 2. мн. 
воспоминания иҫтәлек(тәр), хәтирә(ләр); лите
ратурные воспоминания әҙәби иҫтәлектәр; вос
поминания детства бала саҡ хәтирәләре; пре
даться воспоминаниям хәтирәләргә бирелеү 

ВОСПРЕПЯТСТВОВАТЬ сов. кому-чему 
тотҡарлау, ҡамасаулау, ҡаршы төшөү, кәртә 
ҡуйыу; воспрепятствовать намерениям чъим-л. 
кемдеңдер теләгенә ҡаршы төшөү; воспре
пятствовать продвижению протйвника дошман 
дың алға үтеүенә ҡамасаулау

ВОСПРЕТИТЬ сов. что и с неопр.; книжн., 
офиц.-дел. тыйыу, рөхсәт итмәү, юл ҡуймау; 
вход воспрещён инеү тыйылған

ВОСПРЕЩАТЬ несов. см. воспретить
ВОСПРЕЩАТЬСЯ несов.', книжн., офиц.- 

дел. тыйылыу, рөхсәт ителмәү; курйть воспре
щается тартыу тыйыла

ВОСПРЕЩЁНИЕ с тыйыу, рөхсәт итмәү, юл 
ҡуймау

ВОСПРИИМЧИВОСТЬ ж 1. отҡорлоҡ, зи
рэклек; восприймчивость к знаниям белемгә зи 
рэклек 2. (тиҙ) бирешеүсәнлек; восприймчивость 
к болезням ауырыуҙарға тиҙ бирешеүсәнлек 

ВОСПРИИМЧИВЫЙ, ая, ое 1. отҡор, зи 
рәк, һәләтле; восприймчивый ребёнок отҡор ба 
ла 2. (тиҙ) бирешеүсән; восприймчивый к болез
ням человек ауырыуҙарға тиҙ бирешеүсән кеше 

ВОСПРИНИМАТЬ несов. см. воспринять 
ВОСПРИНИМАТЬСЯ несов. 1. ҡабул ите 

леү, үҙләштереү 2. страд, от воспринимать 
ВОСПРИНЯТЬ сов. что 1. алыу, ҡабул 

итеү; воспринять тепло йылы ҡабул итеү 
2. аңлау, үҙләштереү, төшөнөү; неверно воспри
нять сказанное әйткәнде яңылыш аңлау

ВОСПРИЯТИЕ с; псих., филос. зиһенгә 
алыу, аңлау, үҙләштереү; законы восприятия үҙ
ләштереү ҡанундары

ВОСПРОИЗВЕДЁНИЕ с см. воспроизвестй
ВОСПРОИЗВЕСТЙ сов. что 1. яңынан бар

лыҡҡа килтереү, ҡабатлап етештереү 2. иҫкә 
(хәтергә) төшөрөү, (оҡшатып) ҡабатлау, 
яңынан тыуҙырыу; воспроизвестй мотйв көйҙө 
иҫкә төшөрөү 3. ижад итеү, яңынан тергеҙеү; 
воспроизвестй картйну боя һуғыш картинаһын 
тергеҙеү

ВОСПРОИЗВОДИТЬ несов. см. воспроиз
вестй

ВОСПРОИЗВбДСТВО с яңынан (ҡайтанан) 
етештереү, ҡабатлап етештереү; простое воспро
изводство ябай ҡайтанан етештереү; расшйрен- 
ное воспроизводство киңәйтелгән яңынан етеш
тереү; противоречия воспроизводства ҡайтанан 
етештереүҙең ҡапма-ҡаршылыҡтары

ВОСПРОТИВИТЬСЯ сов. кому-чему ҡар
шылыҡ күрһәтеү, ҡаршы килеү (төшөү); вос- 
протйвиться решению какому-л. ниндәйҙер ҡа
рарға ҡаршы килеү

ВОСПРЯНУТЬ сов.', высок., уст. һикереп 
тороу, аяҡҡа баҫыу ♦ воспрянуть духом күңел 
күтәрелеү, дәртләнеп (рухланып) китеү

ВОСПЫЛАТЬ сов. чем; уст. яныу, янып ки
теү, ҡабыныу, ҡабынып китеү, ярһыу, ярһып 
китеү; воспылать гневом асыу менән яныу

ВОССЕДАТЬ несов. эре ҡиәфәт менән улты
рыу, тантаналы итеп ултырыу

ВОССЁСТЬ сов. эре генә барып (килеп) ул
тырыу, тантаналы ҡиәфәт менән барып (килеп) 
ултырыу

ВОССЛАВИТЬ сов. кого-что; уст., высок. 
данлау, данлыҡлау, дан йырлау, маҡтау; вос
славить свободу азатлыҡты данлау 
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ВОСХВАЛИТЬ
ВОССЛАВЛЙТЬ несов. см. восславить
ВОССОЕДИНЕНИЕ с яңынан ҡушыу (ҡу

шылыу), ҡайтанан берләштереү (берләшеү); вос
соединение народа халыҡтың ҡайтанан бер- 
ләшеүе

ВОССОЕДИНИТЬ сов. кого-что яңынан ҡу
шыу, ҡайтанан берләштереү; воссоединить се
мью ғаиләне яңынан ҡушыу

ВОССОЕДИНЙТЬСЯ соә. яңынан ҡушы
лыу, ҡайтанан берләшеү; воссоединиться с Рос 
сйей Рәсәй менән яңынан ҡушылыу

ВОССОЕДИНЙТЬ несов. см. воссоединить 
ВОССОЕДИНЙТЬСЯ несов. 1. см. воссо

единиться 2. страд, от воссоединять
ВОССОЗДАВАТЬ несов. см. воссоздать 
ВОССОЗДАТЬ сов. что 1. (создать вновь) 

яңынан барлыҡҡа килтереү, элекке хәленә ҡай
тарыу, тергеҙеү 2. (восстановить в памяти) 
иҫкә (хәтергә) төшөрөү, күҙ алдына килтереү
3. (творчески воспроизвести) ижад итеү, яңы
нан тергеҙеү

ВОССТАВАТЬ несов. см. восстать 
ВОССТАНАВЛИВАТЬ несов. см. восста

новить
ВОССТАНАВЛИВАТЬСЯ несов. 1. см. вос

становиться 2. страд, от восстанавливать
ВОССТАНИЕ с баш күтәреү, күтәрелеш, ихти

лал; вооружённое восстание ҡораллы күтәрелеш 
ВОССТАНОВИТЕЛЬ м 1. (участник вос

становительных работ) тергеҙеүсе, аяҡҡа баҫ
тырыусы, яңынан төҙөүсе; восстановйтель же
лезнодорожного полотна тимер юл полотнаһын 
тергеҙеүсе 2. хим. элекке хәленә ҡайтарыусы 
матдә 3. (для волос) төҫ ҡайтарғыс

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ, ая, -ое аяҡҡа 
баҫтырыу ...ы, тергеҙеү ...ы; восстановйтельный 
перйод аяҡҡа баҫтырыу осоро

ВОССТАНОВИТЬ сов. 1. что элекке хәленә 
ҡайтарыу, кире ҡайтарыу, аяҡҡа баҫтырыу, тер
геҙеү, яңыртыу; восстановйть разрушенное вой
ной хозяйство һуғыш тарафынан емерелгән ху
жалыҡты аяҡҡа баҫтырыу; восстановйть преж
ние отношения элекке мөнәсәбәттәрҙе яңыртыу 
2. перен. (воспроизвести) күҙ алдына килтереү, 
иҫкә (хәтергә) төшөрөү; восстановйть в памяти 
хәтергә төшөрөү 3. в чём ҡайтарыу, кире ҡайта
рыу, кире биреү; восстановйть в правах хоҡу
ғын кире ҡайтарыу 4. против кого-чего (враж
дебно настроить) ҡаршы ҡуйыу, дошманлаш
тырыу; восстановйть общественность против 
властей йәмәғәтселекте власҡа ҡаршы ҡуйыу 

ВОССТАНОВИТЬСЯ соә. 1. элекке хәленә 
ҡайтыу, кире ҡайтыу, аяҡҡа баҫыу, нығыныу, 
тергеҙелеү, яңырыу; жизнь восстановйлась тор
мош элекке хәленә ҡайтты; здоровье восстано 
вйлось сәләмәтлек нығынды 2. перен. (вновь 
возникнуть в памяти) күҙ алдына килеү, иҫкә 
(хәтергә) төшөү 3. в чём кире алыу, кире ҡайта

рып алыу (ҡайтарыу); восстановйться в правах 
хоҡуҡтарҙы кире ҡайтарып алыу

ВОССТАНОВЛЕНИЕ с см. восстановить, 
восстановиться

ВОССТАТЬ соә. 1. күҙ алдына баҫыу, иҫкә 
төшөү, хәтергә килеү 2. ҡаршы күтәрелеү, баш 
күтәреү; народ восстал против врага халыҡ 
дошманға ҡаршы күтәрелде 3. (не согласиться с 
кем-чем-л.) ҡаршы тороу, ҡаршы сығыу, ҡаршы 
төшөүвостбк м 1. (сторона света) көнсығыш, 
шәреҡ 2. (страны, расположенные в этом на
правлении) Көнсығыш, Шәреҡ; Блйжний Вос
тбк Яҡын Көнсығыш; изучение Востока Көн
сығыш илдәрен өйрәнеү

в о с т о к о в е д  м Көнсығыш илдәрен (Шә
реҡте) өйрәнеүсе, шәрҡиәтсе

ВОСТОКОВЕДЕНИЕ с Көнсығыш илдәрен 
өйрәнеү фәне, шәрҡиәт

ВОСТОКОВЕДЧЕСКИЙ, ая, ое Көнсығыш 
илдәрен (Шәреҡте) өйрәнеү ...ы; востоковедче
ские проблемы Шәреҡте өйрәнеү проблемалары 

ВОСТбРГ м ҙур шатлыҡ (ҡыуаныс), һоҡла
ныу, таң ҡалыу; быть в восторге ҙур шатлыҡ 
кисереү; прийтй в восторг таң ҡалыу; смотреть 
с восторгом на кого-л. кемгәлер һоҡланып 
ҡарау

ВОСТОРГАТЬ несов. кого-что иҫ китәреү, 
һоҡландырыу, таң ҡалдырыу

ВОСТОРГАТЬСЯ несов. кем-чем ныҡ шатла
ныу, ҡыуаныу, һоҡланыу, таң ҡалыу

ВОСТбРЖЕННОСТЬ ж һоҡланыусанлыҡ, 
таң ҡалыусанлыҡ

ВОСТбРЖ ЕННЫ Й, ая, ое 1. шатланыу 
сан, һоҡланыусан, таң ҡалыусан; восторженный 
юноша һоҡланыусан үҫмер 2. шатлыҡлы, һоҡла
ныулы; восторженный взгляд һоҡланыулы 
ҡараш

ВОСТОРЖЕСТВОВАТЬ сов. над кем-чем-л. 
еңеү, еңеп сығыу, өҫкә сығыу; правда восторже
ствовала дөрөҫлөк еңеп сыҡты

ВОСТбЧНЫ Й, -ая, -ое көнсығыш, көн
сығыш ...ы, көнсығыштағы; восточная гранйца 
көнсығыш сик; восточный вётер көнсығыш еле; 
восточные народы көнсығыш халыҡтары

ВОСТРЕБОВАНИЕ с; офиц.-дел. һорап 
алыу, талап итеп алыу ♦ до востребования поч
тала һорап алына торған (хат һ.б.)

ВОСТРЕБОВАТЬ соә. что\ офиц.-дел. һо
рап (талап итеп) алыу; востребовать багаж бага
жды һорап алыу

ВОСТРб: держать ухо востро һаҡ булыу, 
уяу булыу, һиҙгер булыу

ВОСХВАЛЕНИЕ с ныҡ маҡтау, күккә 
күтәреү

ВОСХВАЛИТЬ сов. кого-что ныҡ маҡтап 
ташлау, күккә күтәреү; восхвалить ученика 
уҡыусыны үтә ныҡ маҡтап ташлау



ВОСХВАЛЯТЬ
ВОСХВАЛЙТЬ несоѳ. см. восхвалйть
ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое һоҡланғыс, 

һоҡланырлыҡ, таң ҡалдырғыс; восхитительный 
вечер һоҡланғыс кисә

ВОСХИТИТЬ сов. кого-что таң (хайран) 
ҡалдырыу, һоҡландырыу; меня восхитйло её 
пёние уның йырлауы мине таң ҡалдырҙы

ВОСХИТИТЬСЯ сов. кем-чем һоҡланыу, 
хайран (таң) ҡалыу; восхитйться братом ағайға 
һоҡланыу; восхитйться пейзажем тәбиғәт күре
нешенә таң ҡалыу

ВОСХИЩАТЬ несов. см. восхитить
ВОСХИЩАТЬСЯ несов. см. восхитйться
ВОСХИЩЁНИЕ с һоҡланыу, хайран (таң) 

ҡалыу; привестй в восхищение һоҡландырыу; 
прийтй в восхищение таң ҡалыу, һоҡланыу; с 
восхищением смотреть на что-л. һоҡланып 
ҡарау; выразить своё восхищение үҙеңдең һоҡ 
ланыуыңды белдереү

восхбд м 1. менеү, күтәрелеү; восхбд на 
вершйну горы тау түбәһенә менеү 2. сығыу, 
ҡалҡыу (ҡояш); тыуыу (көн); ҡалҡыу (ай); вос
хбд солнца ҡояш сығыу; до восхода луны ай 
ҡалҡҡанға тиклем 3. ҡояш сығышы, көнсығыш; 
восхбд заалёл ҡояш сығышы алһыуланды

ВОСХОДИТЬ несов. 1. менеү, күтәрелеү; 
восходйть на гору тауға менеү 2. сығыу (ҡояш); 
ҡалҡыу (ҡояш, ай); восходит луна ай ҡалҡа
3. барып тоташыу, ҡайтып ҡалыу; восходйть к 
древности боронғо заманға барып тоташыу

ВОСХОДЯЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от восхо
дйть 2. прил. күтәрелә (ҡалҡа) барған, күтәре
леп (сығып) килгән, күтәрелеүсе, үҫә барыусы, 
күтәрелә барыусы; восходящее движение үҫә 
барыусы хәрәкәт; восходящая кривая юғары 
күтәрелеүсе кәкре һыҙыҡ ♦ восходящее све 
тйло; восходящая звезда даны күтәрелә барған 
кеше; восходящая интонация лингв, һөйләм 
аҙағына табан күтәрелә барыусы интонация; вос
ходящее ударение лингв, күтәрелә барыусы 
баҫым

ВОСХОЖДЁНИЕ с күтәрелеү, менеү; восхо
ждение на гору тау башына менеү; восхождение 
солнца ҡояш күтәрелеү

ВОСШЁСТВИЕ: восшествие на престол
уст. тәхеткә ултырыу, батшалыҡ итә башлау

ВОСЬМЕРИК м; уст. һигеҙ(ле), һигеҙ үл
сәүле, һигеҙ өлөштән торған; гйря восьмерйк 
һигеҙле гер; верёвка восьмерйк һигеҙҙән үрел
гән бау

ВОСЬМЕРКА ж 1. (цифра) һигеҙле, һигеҙ 
һаны 2. разг. (группа из восьми) һигеҙ; вось
мёрка самолётов һигеҙ самолет 3. разг. (назва
ние) һигеҙенсе (трамвай, автобус һ.б.)
4. карт. һигеҙле, һигеҙлек; восьмёрка пик ҡар
ғаның һигеҙлеһе (һигеҙлеге) 5. (восьмивесельная 
лодка) һигеҙ ишкәкле кәмә

ВбСЬМЕРО числ. собир. һигеҙ

ВОСЬМИ... урыҫ телендәге ҡушма һцҙ- 
ҙәрҙең “һигеҙ", “һигеҙ өлөштән торган", “һи
геҙле" һцҙҙәрен аңлатҡан беренсе өлөшө, мәҫ., 
восьмиугольный һигеҙ мөйөшлө; восьмиэтаж
ный һигеҙ ҡатлы

ВОСЬМИГРАННЫЙ, -ая, -ое һигеҙ ҡырлы; 
восьмигранная фигура һигеҙ ҡырлы фигура 

ВОСЬМИДЕСЯТИЛЁТНИЙ, -яя, ее 1. (о 
сроке) һикһән йыллыҡ 2. (о возрасте) һикһән 
йәшлек, һикһәндәге

ВОСЬМИДЕСЯТЫЙ, -ая, -ое числ. һикһә
ненсе; восьмидесятые годы һикһәненсе йылдар; 
восьмидесятый номер һикһәненсе номер

ВОСЬМИДНЕВНЫЙ, -ая, -ое һигеҙ көн бу
йы, һигеҙ көнлөк; восьмидневная забастовка 
һигеҙ көн буйы барған забастовка; восьмиднев
ный запас топлива һигеҙ көнлөк яғыулыҡ 
запасы

ВОСЬМИКЛАССНИК м и восьмиклАс 
СНИЦА ж һигеҙенсе синыф уҡыусыһы, һигеҙен
се синыфта уҡыусы

ВОСЬМИЛЁТНИЙ, -яя, -ее 1. (о сроке) һи
геҙ йыллыҡ, һигеҙ йыл; восьмилётняя школа 
һигеҙ йыллыҡ мәктәп; восьмилётнее отсутствие 
һигеҙ йыл булмау 2. (о возрасте) һигеҙ йәш
лек, һигеҙҙәге; восьмилётняя девочка һигеҙ 
йәшлек ҡыҙвосьмисбтый, -ая, -ое числ. һигеҙ йө
ҙөнсө

ВОСЬМИУГбЛЬНИК м һигеҙмөйөш 
ВОСЬМИЧАСОВбЙ, ая, ое 1. һигеҙ сә

ғәтлек ...ы; восьмичасовой рабочий день һигеҙ 
сәғәтлек эш көнө 2. разг. (назначенный на во
семь часов) сәғәт һигеҙҙәге; восьмичасовой 
поезд сәғәт һигеҙҙәге поездвосьмбй, -ая, -ое числ. һигеҙенсе 

ВОСЬМУШКА ж 1. (1 /8  фунта) әсмүхә; 
восьмушка чаю бер әсмүхә сәй 2. (1 /8  часть) 
һигеҙҙән бер өлөш; восьмушка бумажного листа 
ҡағыҙ табағының һигеҙҙән бер өлөшө

ВОТ частица 1. (при указании на кого-что- 
л., находящееся в непосредственной близости) 
бына; вот идёт поезд бына поезд килә 2. (для 
усиления значений местоимений и наречий) 
бына; вот хорошо бына яҡшы ♦ вот ещё! бына 
тағын!; вот так бына шулай; вот я тебя (его, их 
и т.д.)! бына мин һине (уны, уларҙы һ.б.)!; вот 
тебе (и) на; вот тебе (те) раз; вот так так! бы 
нағайыш!, бына һиңә кәрәк булһа!; вот (оно) что 
(как) бына нимә, бына эш нимәлә икән, бына 
нисеквот вбт нареч.; разг. хәҙер, бына-бына, 
бына хәҙер, хәҙер генә; вот-вот он подойдёт ул 
бына хәҙер килеп етер

ВОТИРОВАТЬ сов., несов. что тауышҡа 
ҡуйып ҡарар ҡабул итеү, ҡарар сығарыу; во
тировать кредиты кредиттар буйынса ҡарар 
сығарыу



ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНЫЙ
воткнуть сов. что, во что ҡаҙау, сәнсеү, 

ҡаҙап ҡуйыу, сәнсеп ҡуйыу; воткнуть иголку 
энә сәнсеп ҡуйыу; воткнуть кол в землю ҡа
ҙыҡты ергә ҡаҙап ҡуйыувоткнуться сов. ҡаҙалыу, сәнселеү 

ВбТУМ  м вотум (тауыш бирец юлы менән 
парламентта сыгарылган ҡарар) ♦ вотум до
верия ышаныс вотумы; вотум недоверия ышан
мауҙы белдергән вотум

ВбТЧИНА ж; ист. биләмә (Рәсәйҙә эре ер 
биләцсенең әариҫтарына кцсә килгән ере) 

ВОТЯКИ мн.; у cm. вотяктар (удмурттар
ҙың элекке исеме) / /  ед. вотяк м вотяк ир-аты; 
вотячка ж вотяк ҡатын-ҡыҙы

ВОЦАРИТЬСЯ сов. 1. уст. (вступитъ на 
престол) батшалыҡ итә башлау, тәхеткә улты
рыу 2. хөкөм һөрөү, урынлашыу; воцарилась 
полная тишина тулы тынлыҡ урынлашты 

ВОЦАРЙТЬСЯ несов. см. воцариться 
ВОШЬ ж бет ♦ растйтельная вошь кеблә 
ВОЩАНКА ж балауыҙланған ҡағыҙ, бала

уыҙлы туҡыма
ВОЩЕНЫЙ, -ая, -ое балауыҙлы, балауыҙ

ланған; вощёная бумага балауыҙлы ҡағыҙ 
ВОЩИНА ж 1. кәрәҙ 2. балауыҙ 
ВОЩИТЬ несов. что балауыҙлау, балауыҙ 

һеңдереү; вощйть бумагу ҡағыҙ балауыҙлау 
ВОЙНА м\ разг., upon. 1. (тәжрибәле) һу

ғышсы 2. (задира) һуғыш суҡмары
ВПАДАТЬ несов. 1. см. впасть 2. (о реке, ру

чье) ҡойоу, ҡушылыу, тоташыу; Дёма впадает в 
Белую Дим Ағиҙелгә ҡоя

ВПАДЕНИЕ с 1. ҡойоу, ҡушылыу, тоташыу; 
впадение рекй в море йылғаның диңгеҙгә ҡойо- 
уы 2. (устье реки) йылға тамағы, ике йылғаның 
ҡушылған урыны

ВПАДИНА ж сөңгөл, уйпат, соҡор ♦ глазная 
впадина анат. күҙ соҡоро

ВПАИКА ж 1. иретеп йәбештереү 2. (то, что 
впаяно) иретеп йәбештерелгән нәмә

ВПАЛЫЙ, -ая, -ое батынҡы, батып ингән, эс
кә батҡан; впалая грудь эскә батҡан күкрәк 

ВПАСТЬ сов. 1. эскә батыу (инеү); у неё гла
за впали уның күҙҙәре эскә батҡан 2. во что 
төшөү, бирелеү, ҡалыу; впасть в отчаяние өмөт
һөҙлөккә бирелеү ♦ впасть в детство бала аҡы
лына төшөү; впасть в немйлость сит күренеү, 
рәхимлектән мәхрүм булыу; впасть в противо
речие үҙ-үҙеңә ҡаршы килеү

ВПАЙТЬ сов. что иретеп йәбештереү; впаять 
кран самовара самауырҙың һемәген иретеп йә
бештереү

ВПЕРВбЙ нареч.', разг. (обычно с отриц.) 
см. впервые; вйдеть не впервой беренсе тапҡыр 
ғына күреү түгел

ВПЕРВЫЕ нареч. беренсе тапҡыр (мәртәбә), 
беренсегә; впервые в жйзни ғүмергә беренсе 
тапҡыр

ВПЕРЕБбЙ нареч.', разг. бер-береһен бүл- 
дерә-бүлдерә (бүлдереп); женщины говорйли 
вперебой ҡатындар бер-береһен бүлдерә-бүлдерә 
һөйләй ине

ВПЕРЕВАЛКУ нареч.', разг. алпан-толпан, 
аушанлап; ходйть вперевалку аушанлап йөрөү 

ВПЕРЕГОНКИ, ВПЕРЕГбНКИ, ВПЕРЕ 
ГбНКУ нареч.; разг. уҙыша-уҙыша, ҡыуыша- 
ҡыуыша, уҙышып, ҡыуышып; бежать вперегон
ки уҙыша-уҙыша йүгереү

ВПЕРЕД нареч. 1. алға, алға табан; шагнуть 
вперёд алға атлау; вытянуть руку вперёд ҡул 
ды алға табан һуҙыу 2. разг. башта, элек, 
Тәүҙә; сходйте вперёд башта барып килегеҙ
3. разг. алдан; взять плату вперёд алдан түләү
4. в знач. межд. алға; взвод, вперёд! взвод, 
алға!; вперёд, жизнь! тормош, алға! ♦ взад и 
вперёд бер алға, бер артҡа; шаг вперёд бер 
аҙым алға

ВПЕРЕДИ нареч. и предлог 1. нареч. алда, 
алдан; идтй впередй алдан барыу; впередй пока
зался лес алда урман күренде 2. нареч. килә
сәктә, алда; у него вся жизнь ещё впередй уның 
бөтә тормошо алда әле; что ждёт впередй? 
киләсәктә нимә көтә? 3. предлог с род. п. алда, 
алдынан; он ёхал впередй всех ул бөтәһенән дә 
алда барҙы ♦ быть впередй кого-чего алдын бу
лыу, алдынғы

ВПЕРЕМЁЖКУ нареч.; разг. алмаш-тилмәш, 
алмашлап, аралашып, аралаш; сидеть впере
межку аралаш ултырыу

ВПЕРЕМЁШКУ нареч.', разг. буталып, бута
лышып; вперемешку с пакетами лежали мешкй 
пакеттар менән буталып тоҡтар ята ине

ВПЕРЕХВАТ нареч.', прост. 1. әйләндереп 
алып 2. (наперерез) юлына арҡыры төшөп, 
юлын киҫеп

ВПЕРЙТЬ: вперйть взор (взгляд, глаза) күҙ
текәү, ҡараш төбәү, текләп ҡарау; вперйть глаза 
в потолок түбәгә текләп ҡарау 

ВПЕРЙТЬ несов. см. вперйть 
ВПЕЧАТЛЁНИЕ с 1. тәьҫир, тәьҫорат, кү

ңелдәге эҙ; впечатления первых полётов тәүге 
осош тәьҫораттары 2. йогонто, тәьҫир; нахо
диться под впечатлением чего-л. берәй нәмәнец 
тәьҫирендә булыу; производить сильное впечат
ление көслө тәьҫир итеү 3. тәьҫорат, тәьҫир, фе
кер; делиться впечатлениями о путешествии 
сәйәхәт тураһындагы тәьҫораттар менән уртаҡ
лашыу

ВПЕЧАТЛЙТЕЛЬНОСТЬ ж күңелсәклек, 
йомшаҡ күңеллелек, тәьҫирләнеүсәнлек, әҫәрлә- 
неүсәнлек; отличается впечатлительностью кү-
ңелсәклеге менән айырыла

ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое йомшаҡ кү
ңелле, тәьҫирләнеүсән, тәьҫиргә бирелеүсән, 
әҫәрләнеүсән; впечатлительная натура тәьҫиргә 
бирелеүсән, йомшаҡ тәбигәтле күңел



ВПЕЧАТЛЯТЬ
ВПЕЧАТ ЛЙТЬ несов.; разг. тәьҫир итеү, тәь

ҫир ҡалдырыу
ВПЕЧАТЛЙЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от 

впечатлять 2. прил. тәьҫирле; впечатляющее 
слово тәьҫирле һүҙ

ВПИВАТЬ несов. үҙ әсеңә алыу, үҙеңә алыу, 
йотолоу, һулау, үҙләштереү, һеңдереү; впивать 
всё новое барлыҡ яңылыҡты үҙләштереү; впи
вать радости жизни тормош шатлыҡтарын
Һулау

ВПИВАТЬСЯ несов. см. впиться
ВПИСАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. араһына 

яҙып ҡуйылған, өҫтәп яҙылған 2. прил.; мат. 
ҡамаулы, ҡамалған; вписанный треугольник 
ҡамалған өсмөйөш

ВПИСАТЬ сов. 1. кого-что өҫтәп яҙыу, өҫтәп 
яҙып ҡуйыу, араға индереп яҙыу 2. что; мат. 
эсенә һыҙыу; вписать треугольник в круг 
түңәрәк эсенә өсмөйөш һыҙыу

ВПИСАТЬСЯ сов. во что 1. разг. яҙылыу, 
теркәлеү, өҫтәп яҙылыу, ҡушылып китеү; впи
саться в коллектйв коллективҡа ҡушылып китеү 
2. (гармонично сочетаться) килешеү, тура ки
леп тороу; сервант впйсывается в обстановку 
комнаты сервант бүлмәгә килешеп тора 

ВПЙСЫВАНИЕ с см. вписывать 
ВПИСЫВАТЬ несов. см. вписать 
ВПИСЫВАТЬСЯ несов. 1. см. вписаться 

2. страд, от вписывать
ВПИТАТЬ сов. что 1. һеңдереү, үҙенә тар

тыу, һурыу; впитать влагу дым һеңдереү 2. пе- 
рен. үҙләштереү, үҙенә алыу; впитать новые 
идеи яңы идеяларҙы үҙләштереү

ВПИТАТЬСЯ сов. һеңеү, һурылыу; вода впи
талась в землю һыу ергә һеңгән 

ВПИТЫВАТЬ несов. см. впитать 
ВПЙТЫВАТЬСЯ несов. 1. см. впитаться 

2. страд, от впитывать
ВПИТЬСЯ сов. 1. ҡаҙалыу, ҡаҙалып инеү; 

клещ впился талпан ҡаҙалған 2. ҡаҙалыу, тә- 
рәнгә инеү; булавка впилась в палец булавка 
бармаҡҡа ҡаҙалды 3. батырыу, батырып инде
реү, сәнсеү, ҡаҙау; впиться когтями тырнаҡ
тарҙы батырыу; впйться зубами тештәрҙе баты
рып индереү 4. в кого-что, чем и без доп.; пе- 
рен. текәлеү, ҡаҙалыу; впйться в картину гла
зами картинаға текәлеү

ВПИХИВАТЬ несов. см. впихнуть 
в п и х н у т ь  сов. кого-что; разг. 1. тығыу, 

тығып ҡуйыу (индереү) 2. (втолкнуть) этеп ин
дереү; впихнуть в дверь ишектән этеп индереү 

ВПЛАВЬ нареч. йөҙөп; переправиться через 
реку вплавь йылға аша йөҙөп сығыу

ВПЛЕСТИ сов. что ҡушып үреү; вплести 
ленту в косу таҫманы толомға ҡушып үреү 

ВПЛЕТАТЬ несов. см. вплести 
в п л о т н у ю  нареч. 1. (плотно, тесно) бик 

тығыҙ итеп, тығыҙ булып 2. (предельно близко)

терәлеп, бик яҡын, йәнәшә үк; сидеть вплотную 
терәлеп ултырыу 3. перен., разг. ныҡлап, яҡын
дан тороп; приняться вплотную за что-л. берәй 
нәмәгә ныҡлап тотоноу

ВПЛОТЬ предлог с род. п. (в сочетании с 
предлогом “до”) -ҡа/-кә тиклем (саҡлы, ҡәҙәр); 
вплоть до вечера кискә тиклем; вплоть до утра 
иртәнгә саҡлы

ВПЛЫТЬ сов. 1. йөҙөп килеп инеү, йөҙөп ба
рып инеү, йөҙөп инеү 2. перен. (плавно войти) 
шым ғына (еңел итеп) килеп инеү

ВПОВАЛКУ нареч.; разг. ҡайһылай етте, 
шулай, арҡыс-торҡос (ятыу); спать вповалку 
арҡыс-торҡос ятып йоҡлау

ВПОЛГЛАЗА нареч.; разг. 1. күҙҙе яртылаш 
асып (ябып), күҙ ҡырыйы (сите) менән; смот
реть вполглаза күҙ ҡырыйы менән ҡарау 2. пе
рен. һаҡ; спать вполглаза һаҡ йоҡлау

ВПОЛГбЛОСА нареч. аҡрын (ғына) тауыш 
менән; петь вполголоса аҡрын тауыш менән 
йырлау

ВПОЛЗАТЬ несов. см. вползти
ВПОЛЗТИ сов. 1. (ползком проникнуть 

внутрь) шыуышып (имгәкләп) инеү 2. (взоб
раться куда-л., на что-л.) үрмәләп менеү

ВПОЛНАКАЛА нареч. тоноҡ ҡына, һүрән 
генә

ВПОЛНЁ нареч. тулыһынса, бөтөнләй, та
мам; я вполне доволен мин тулыһынса ҡәнә
ғәтмен; вполне достаточно тамам етерлек

ВПОЛОБОРбТА нареч. яртылаш боролоп, 
яртылыш боролған килеш; она встала вполобо
рота ко мне ул миңә яртылаш боролоп баҫты 

ВПОЛОВИНУ нареч.; уст., прост, ярты
лаш, яртылай; она была вполовйну русская ул 
яртылаш мәрйә ине; убавить вполовйну яртылай 
кәметеү

ВПОПАД нареч.; разг. урынлы, дөрөҫ, тура 
килтереп; отвечать впопад урынлы яуап биреү 

ВПОПЫХАХ нареч. ашығып, ҡабаланып, 
ашыҡ-бошоҡ, ашыҡҡанда, ҡабаланғанда; де
лать впопыхах ҡабаланып эшләү; впопыхах за
был кнйгу ашығып китапты онотоп ҡалдыр
ғанмын

В П бРУ  нареч.; разг. 1. таман, ыҡсым; сапо 
гй мне впору итектәр миңә таман 2. в знач. 
сказ., с неопр. (бик) ваҡыт, мөмкин, бик тә мөм
кин; мне впору уехать домой миңә ҡайтырға 
ваҡыт

ВПОРХНУТЬ сов. 1. осоп инеү, осоп килеп 
инеү; ласточка впорхнула в окно ҡарлуғас тәҙ 
рәнән осоп килеп инде 2. перен. еңел генә (итеп) 
йүгереп килеп инеү

ВПОСЛЁДСТВИИ нареч. һуңынан, һуң, 
һуңғараҡ, аҙағынан; впоследствии он узнает об 
этом ул һуңынан был турала белер

ВПОТЬМАХ нареч. ҡараңғыла, ҡараңғылыҡ
та; сидеть впотьмах ҡараңғыла ултырыу



ВРАГ
ВПРАВДУ нареч.; разг. ысынлап та, дөрөҫ

тән дә; я и вправду этого не знал мин ысынлап 
та быны белмәй пнем

ВПРАВЕ нареч. в знач. сказ., с неопр. хаҡ
лы, хаҡы бар; он вправе спросйть ул һорарға 
хаҡлы; он не вправе поступать так уның былай 
эшләргә хаҡы юҡ

ВПРАВИТЬ сов. что 1. (о суставах, конеч
ностях) төшөрөү, ултыртыу; вправить плечо 
ҡулбашын ултыртыу 2. разг. (заправитъ) ты
ғыу; вправить брюки в голенйща салбар ба 
лаҡтарын ҡунысҡа тығыу

ВПРАВЛЙТЬ несов. см. вправить 
ВПРАВО нареч. (в правую сторону) уңға, 

уң яҡҡа; повернуть вправо уңға боролоу; 
(справа) унда, уң яҡта; вправо от леса урман
дан уңда

ВПРЕДЬ нареч. киләсәктә, алда, бынан ары 
(кире), бынан һуң, бынан былай; впредь будь 
внимательней бынан кире иғтибарлыраҡ бул 
♦ впредь до чего -ға/-гә тиклем (ҡәҙәр, саҡлы) 

ВПРИДАЧУ нареч. өҫтәүенә 
ВПРИКУСКУ: пить вприкуску (чай, кофе и 

т.п.) шәкәр ҡабып эсеү (сәйҙе, ҡәһүәне һ.б.)
ВПРИПРЫЖКУ нареч. ырғый-ырғый, һике- 

рә-һикерә, ырғаңлап, һикерәнләп; мальчик впри
прыжку побежал домой малай һикерә-һикерә 
өйөнә йүгерҙе

ВПРИСЯДКУ нареч. сүгәләп-сүгәләп, сүгә- 
ләй-сүгәләй, сүгә-сүгә, сүгәләп; пуститься впри
сядку сүгәләп бейергә төшөү

ВПРИТЫК нареч.] разг. (вплотную) йәнә- 
шә, бер-береһенә тейеп

ВПРбГОЛОДЬ нареч. аслы-туҡлы, туйыр- 
туймаҫ; жить впроголодь аслы-туҡлы йәшәү 

ВПРОК нареч. 1. (про запас) запасҡа, ал
дағы көнгә, һаҡлыҡҡа; заготовить продукты 
впрок алдағы көнгә аҙыҡ-түлек әҙерләү 2. в 
знач. сказ, файҙаға булыу, файҙаға; учение ему 
не впрок уға уҡыуҙан файҙа юҡ ♦ идтй впрок 
файҙаға барыу (булыу)

ВПРОСАК: попасть(ся) впросак уңайһыҙ 
хәлдә ҡалыу, уңайһыҙ хәлгә төшөү

ВПРОСбНКАХ нареч.] разг. йоҡо аралаш, 
уяныр-уянмаҫ; впросонках слышать разговор 
йоҡо аралаш һөйләшкәнде ишетеү

ВПРбЧЕМ  1. союз противит. әммә, ләкин, 
(шулай булыуға) ҡарамаҫтан; мальчик не владел 
башкирским языком, впрочем общий смысл 
сказанного он улавливал башҡорт телен белмәү
гә ҡарамаҫтан, малай әйтелгәндең дөйөм мәғә
нәһенә төшөнә ине 2. в знач. вводи, сл. хәйер; 
впрочем, я не помню хәйер, мин хәтерләмәйем 

ВПРЫГИВАТЬ несов. см. впрыгнуть 
ВПРЫГНУТЬ сов. во что-л., на что-л. һике

реү, һикереп инеү (төшөү); впрыгнуть в вагон 
вагонға һикереп инеү; впрыгнуть в лодку кәмәгә 
һикереү

ВПРЫСКИВАТЬ несов. см. впрыснуть
ВПРЫСНУТЬ сов. что ебәреү, (укол) яһау 

(тире аҫтына, венага шприц менән шыйыҡ
лыҡ)', впрыснуть больному лекарство ауырыуға 
дарыу ебәреү; впрыснуть камфору камфара уко
лы яһау

ВПРЯГАТЬ несов. см. впрячь 
ВПРЯГАТЬСЯ несов. 1. см. впрячься 

2. страд, от впрягать
ВПРЯМЬ частица', разг. (для подтверж

дения достоверности высказываемого) ысын
лап та, ысындан да, дөрөҫөндә лә; и впрямь это 
дело хорошее ысынлап та, был яҡшы эш

ВПРЯСТЬ сов. что ҡушып (аралаштырып) 
иләү; впрясть шёлк в шерсть йөнгә ебәк ҡу 
шып иләү

ВПРЯЧЬ сов. кого-что егеү; впрячь лошадь
ат егеү

ВПРЙЧЬСЯ сов. егелеү ♦ впрячься в работу
эшкә егелеү

ВПУСК м индереү, ебәреү, үткәреү; впуск 
пассажиров на перрон пассажирҙарҙы перронға 
үткәреү; впуск публики в зал халыҡты залға 
индереү

ВПУСКАТЬ несов. см. впустить
ВПУСКНбЙ, -ая, -ое 1. инә (керә) торған; 

впускной день в больнице дауаханала индерә 
торған көн; впускная дверь керә торған ишек 
2. индереү (керетеү) ...ы; впускной шлюз кере
теү шлюзы

ВПУСТИТЬ сов. 1. кого-что индереү, кере
теү, ебәреү, үткәреү; впустйть в помещение би
наға индереү; впустйть пар в трубы парҙы тор
баларға ебәреү 2. что тамыҙыу; впустйть капли 
в нос танауға дарыу тамыҙыу

ВПУСТУЮ нареч.', разг. юҡҡа, бушҡа, әрәм
гә; стараться впустую юҡҡа тырышыу

ВПИТАТЬ сов. 1. что (вплести) ҡатнашты
рып (сыуалтып) үреү, бәйләү 2. кого-что', пе- 
рен., разг. тарытыу (тарыҡтырыу), бутау, ҡат
наштырыу (берәй эшкә)', впутать в историю бер 
хәлгә тарытыу

ВПИТАТЬСЯ сов. 1. (запутаться) сейәлеү, 
сейәлеп бөтөү, сыуалыу, сыуалып бөтөү; лёска 
впуталась в водоросли ҡармаҡ ебе ылымыҡҡа 
сейәлгән 2. перен., разг. буталыу, ҡатышыу, та
рыу, тарығыу (берәй эшкә)

ВПИТЫВАТЬ несов. см. впутать 
ВПИТЫВАТЬСЯ несов. 1. см. впутаться 

2. страд, от впутывать
ВПЙТЕРО нареч. биш тапҡыр (рәт, мәртәбә), 

бишләтә; заплатить впятеро дешевле биш тап 
ҡыр арзаныраҡ түләү

ВПЯТЕРбМ  нареч. бишәү, бишәүләп, бишәү
ләшеп; поехать впятером бишәүләп китеү 

В ПЙТЫХ вводи. сл. бишенсенән 
ВРАГ м дошман; классовый враг синфи 

дошман
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ВРАЖДА
ВРАЖДА ж дошманлыҡ, кенә, хаслыҡ; пи

тать вражду к кому-л. кемгәлер дошманлыҡ 
һаҡлау

ВРАЖДЕБНОСТЬ ж дошманлыҡ, хаслыҡ 
(тойғоһо); испытывать враждебность хаслыҡ 
тойғоһо кисереү

ВРАЖДЕБНЫЙ, -ая, -ое 1. дошманлыҡ ...ы, 
дошмандарса, дошман; враждебное отношение 
дошманлыҡ мөнәсәбәте 2. дошман ...ы, дошман
дар ...ы, дошманлашыусы; враждебные стороны 
дошманлашыусы яҡтар

ВРАЖДОВАТЬ несоә. дошманлашыу, дош
ман күреү, үҙ-ара дошман булыу; враждовать 
друг с другом бер-береһе менән дошман булыу 

ВРАЖЕСКИЙ, -ая, -ое дошман ...ы; вражес
кая армия дошман ғәскәре

ВРАЖИИ, -ья, -ье фольк. см. вражеский 
ВРАЗ нареч.; прост. 1. бергә, бер юлы, 

берҙәм; орудия грохотали враз орудиелар бер 
юлы гөрһөлдәне 2. шунда уҡ, бик тиҙ; опознать 
враз шунда уҡ таныу

ВРАЗБЙВКУ нареч.; разг. бүлгеләп, бүлеп- 
бүлеп, аралаштырып, тәртибен боҙоп; спраши
вать вразбйвку таблйцу умножения ҡабатлау 
таблицаһын бүлеп-бүлеп һорау

В РА ЗБ Р бД  нареч.; разг. айырым-айырым, 
тырым-тырағай, тарҡау, таралып, һибелеп; дей
ствовать вразброд тырым-тырағай эш итеү 

ВРА ЗБРбС  нареч.; разг. таралып, тарҡау, 
сәселеп, һибелеп, айырым-айырым, башҡа-баш- 
ҡа; брёвна лежали вразброс бүрәнәләр таралып 
ята ине

ВРАЗВАЛКУ нареч.; разг. ауа-түнә, алпан- 
толпан, аушанлап; он шёл вразвалку ул алпан- 
толпан бара ине

ВРА ЗН О БбЙ  нареч.; разг. тарҡау, айырым- 
айырым, ойошмаған хәлдә; действовать вразно
бой тарҡау эш итеү

ВРАЗРЁЗ: идти вразрез с чем ҡаршы килеү 
(барыу), ҡаршы әйтеү

ВРАЗРЙДКУ нареч.; полигр. ара ҡалдырып, 
һирәкләтеп, һирәкләп; набрать вразрядку ара 
ҡалдырып йыйыу

ВРАЗУМИТЕЛЬНОСТЬ ж аңлайышлыҡ 
ВРАЗУМИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое аңлайышлы; 

вразумительная речь аңлайышлы телмәр
ВРАЗУМИТЬ сов. кого-что аҡылға өйрәтеү 

(ултыртыу), аҡыл биреү, төшөндөрөү; нам надо 
его вразумйть беҙгә уны аҡылға ултыртырға кәрәк 

ВРАЗУМЛЙТЬ несов. см. вразумить 
ВРАКИ мн.; прост, алдыҡ, ялған, ялған һүҙ, 

уйҙырма
ВРАЛЬ м ; разг. алдаҡсы, ялғансы 
ВРАНЬЕ с; разг. 1. алдау, ялғанлау 2. ал

дыҡ, ялған, юҡ һүҙ, уйҙырма
ВРАСКАЧКУ нареч.; разг. айҡала-сайҡала, 

бәүелеп, сайҡалып; ходйть враскачку бәүелеп 
йөрөү

ВРАСПЛбХ нареч. көтмәгәндә, иҫкәрмәҫ
тән, ҡапыл; застать врасплох көтмәгәндә килеп 
сығыу; напасть врасплох көтмәгәндә һөжүм 
итеү

ВРАССЫПНУЮ нареч. төрлө яҡҡа, тара
лып, һибелеп, тырым-тырағай; бежать врассып
ную тырым-тырағай йүгереү 

ВРАСТАТЬ несов. см. врастй 
ВРАСТИ сов. 1. эскә инеп үҫеү; ноготь врос 

в палец тырнаҡ бармаҡҡа инеп үҫкән 2. һеңеү, 
батып инеү; избушка вросла в землю өй ергә 
һеңеп киткән

ВРАСТЙЖКУ нареч.; разг. 1 . һуҙылып, 
йәйелеп; лежать врастяжку һуҙылып ятыу 
2. һуҙып, һалмаҡ, яйлап; произносйть слова 
врастяжку һүҙҙәрҙе һуҙып әйтеү

ВРАТА только мн.; уст. ҡапҡа; мона
стырские врата монастырь ҡапҡаһы 

ВРАТАРЬ м; спорт, ҡапҡасы 
ВРАТЬ несов.; разг. 1. что и без доп. алдау, 

ялғанлау; он не умеет врать ул алдаша белмәй
2. (неверно показывать) дөрөҫ күрһәтмәү, 
яңылыш йөрөү; часы врут сәғәт дөрөҫ күрһәтмәй
3. хаталаныу, яңылышыу, көйҙө боҙоу (йырҙа, 
музыкала)

ВРАЧ м врач, табип; главный врач баш врач 
ВРАЧЁБНЫЙ, -ая, -ое врачтар ...ы, табип 

...ы; врачебная помощь табип ярҙамы; вра
чебная комиссия врачтар комиссияһы

ВРАЧЕВАТЬ несов. кого-что; книжн. дауа
лау; врачевать людей кешеләрҙе дауалау

ВРАЩАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. әйләнмәле, 
өйрөлмәле, әйләнмә, әйләнеү ...ы; вращательное 
движение әйләнмәле хәрәкәт 2. әйләндерә 
торған, әйләндереүсе, әйләндереү ...ы; вра
щательная сила әйләндереүсе көс

ВРАЩАТЬ несов. что, чем әйләндереү, 
өйрөлтөү; вращать колесо тәгәрмәс әйләндереү; 
вода вращает турбину һыу турбинаны әйләндерә 
♦ вращать глазами (белками) күҙҙәрҙе уйнатыу, 
күҙҙең ағын әйләндерел ҡарау

ВРАЩАТЬСЯ несов. 1. әйләнеү, өйрөлөү; 
Земля вращается вокр5т Солнца Ер Ҡояш 
тирәләй әйләнә 2. перен. (со словами “около”, 
“вокруг”) өйрөлөү; мысли вращались вокруг од
ной и той же темы фекерҙәр бер үк тема 
тирәһендә өйрөлдө 3. перен. булыу, аралашыу; 
вращаться в среде молодёжи йәштәр мөхитендә 
булыу 4. страд, от вращать

ВРАШЁНИЕ с см. вращать, вращаться 
ВРЕД м зыян, зарар; причинйть вред зарар 

килтереү
ВРЕДИТЕЛЬ м 1. ҡоротҡос; вредители кар

тофеля картуф ҡоротҡостары 2. зыян итеүсе 
(килтереүсе)

ВРЕДИТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое ҡоротҡос
лоҡ; вредительская деятельность ҡоротҡослоҡ 
ҡылыу



ВРУБИТЬ
ВРЕДИТЕЛЬСТВО с дошмансылыҡ, ҡорот

ҡослоҡ; заниматься вредительством ҡоротҡос
лоҡ менән шөғөлләнеү

ВРЕДИТЬ несов. кому-чему зыян (зарар) 
килтереү; курение вредит здоровью тәмәке тар
тыу сәләмәтлеккә зарар килтерә

ВРЁДНОСТЬ ж зарар, зыянлыҡ; вредность 
курения тәмәке тартыуҙың зарары

ВРЁДНЫЙ, -ая, -ое зарарлы, зыянлы, алама, 
насар; вредные прймеси зарарлы ҡушылмалар; 
вредная привычка алама ғәҙәт

ВРЕДОНбСНЫ Й, -ая, -ое зарарлы, зыянлы, 
зарар (зыян) килтерә торған; вредоносные силы 
зарарлы көстәр

ВРЁЗАТЬ сов. что уйып ҡуйыу, ырып 
(соҡоп) урынлаштырыу; врезать замок в дверь 
ишеккә йоҙаҡ уйып ҡуйыу

ВРЕЗАТЬ несов. см. врёзать
ВРЁЗАТЬСЯ сов. 1. йырып (ярып) инеү, ба

рып төртөлөү (бәрелеү); машйна врезалась в 
столб машина бағанаға барып бәрелде; лодка 
врезалась в песок кәмә ҡомға барып төртөлдө
2. перен. инеп тороу, терәлеп тороу; поляна 
врезалась в лес аҡлан урманға терәлеп тора
3. перен. бәреп инеү, бәреп килеп инеү; всадник 
врезался в толпу һыбайлы халыҡ төркөмөнә 
бәреп килеп инде 4. перен. (күңелдә, хәтерҙә) 
уйылып ҡалыу; врезаться в память хәтерҙә уйы
лып ҡалыу

ВРЕЗАТЬСЯ несов. 1. см. врезаться
2. страд, от врезать

В РЕ ЗН бЙ , -ая, -ое уйып ҡуйылған, уйып 
ҡуйыла торған, уйылма; врезной замок уйып 
ҡуйыла торған йоҙаҡ

ВРЁЗЫВАТЬ несов. см. врёзать 
ВРЁЗЫВАТЬСЯ несов. 1. см. врезаться

2. страд, от врезывать
ВРЕМЕНАМИ нареч. ҡайһы саҡта, ваҡыт- 

ваҡыт, ара-тирә, ваҡыты менән; временами 
старые раны ноют ваҡыт-ваҡыт иҫке яралар 
һыҙлай

ВРЕМ ЕННбЙ, -ая, -ое ваҡыт ...ы; времен
ная последовательность ваҡыт эҙмә-эҙлелеге; 
временная зависимость ваҡыт бәйлелеге

ВРЁМЕННЫЙ, -ая, -ое 1. ваҡытлы; времен 
ная работа ваҡытлы эш 2. ваҡытлыса; времен
ная неудача ваҡытлыса уңышһыҙлыҡ

ВРЕМЕНЩИК м ваҡытлы хаким, ваҡытлы 
власть эйәһе

ВРЁМЯ с 1. ваҡыт; солнечное время ҡояш 
ваҡыты; время не ждёт ваҡыт көтөп тормай; 
тратить время ваҡыт сарыф итеү 2. (час, срок) 
сәғәт, ваҡыт; сколько времени? сәғәт нисә?, 
ваҡыт күпме?; в указанное время күрһәтелгән 
ваҡытта; время истекло ваҡыт үтеп китте
3. (эпоха, период) ваҡыт, дәүер, осор, заман; не 
отставать от времени замандан артҡа ҡалмау; 
военное время һуғыш ваҡыты; дух времени за

ман рухы 4. (определённая пора) миҙгел, мәл, 
саҡ, ваҡыт; времена года йыл миҙгелдәре; время 
покоса бесән сабыу мәле, бесән өҫтө; рабочее 
время эш ваҡыты 5. грам. заман; настоящее 
время хәҙерге заман; будущее время киләсәк за
ман; прошедшее время үткән заман ♦ во время 
оно уст. ҡасандыр, әллә ҡасан; время от време
ни ваҡыт-ваҡыт, ҡайһы берҙә; (в) первое время 
башта, Тәүҙә, тәү ваҡытта; (в) последнее время 
һуңғы ваҡытта; в своё время: 1) заманында, 
ҡасандыр; 2 ) үҙ ваҡытында; всё время һәр 
ваҡыт (саҡ), гел; в скором времени оҙаҡламай; 
в то время как шул арала, шул ғына ваҡыт 
араһында; выиграть время күберәк ваҡыт алыу, 
ваҡыт үтеү, файҙаға булыу; до времени; до 
поры до времени ваҡыты еткәнсе, билдәле бер 
ваҡытҡа тиклем, көнө килгәнсе; до сего време
ни ошо ваҡытҡа тиклем; ко времени ваҡытлы, 
үҙ ваҡытында; на время ваҡытлыса, билдәле 
ваҡытҡа тиклем; со времени ваҡыты етеү менән, 
киләсәктә; одно время бер ваҡыт; раньше време
ни көн элгәре (элек), ваҡытынан алда; самое 
время бик ваҡытлы; с течением времени ваҡыт 
үтеү менән, киләсәктә; тем временем шул уҡ 
ваҡытта, шул арала; убйть время ваҡытты 
бушҡа уҙғарыу

ВРЕМЯИСЧИСЛЁНИЕ с ваҡыт иҫәбе, йыл 
иҫәбе

ВРЕМЙНКА ж; разг. 1. (переносная лестни
ца) күсереп йөрөтмәле баҫҡыс 2. (печка) тимер 
мейес 3. (әрёменная постройка) ваҡытлы ҡо
ролма, ваҡытлы торлаҡ

ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЕ С ваҡыт үт 
кәреү (уҙғарыу), көн үткәреү (уҙғарыу)

ВРбВЕН Ь нареч. с чем тип-тиң, тигеҙ, бер 
тигеҙ; идтй вровень тигеҙ барыу

В РбД Е  предлог и частица 1. предлог с 
род. п. (обычно в сочет. с мест, “что-то", 
“нечто") кеүек, һымаҡ; вроде тебя һинең 
һымаҡ 2. частица', прост, (при указании на 
предположительность высказывания) шикелле, 
булһа кәрәк; вроде он идёт ул килә шикелле 

ВРОЖДЕННЫЙ, -ая, -ое тыумыштан булған 
(килгән); врождённый талант тыумыштан бу
лған һәләт; врождённые рефлексы физиол. ты
умыштан килгән рефлекстар

ВРО ЗЬ нареч. айырым, айырым-айырым, 
айырым рәүештә; жить врозь айырым йәшәү 
♦ врозь идёт (пошло и т.д.) татыу булмау, (эш) 
ырамау

ВРУБ м; горн. уйым, ярыҡ, тишек (тау то
ҡомдарында махсус яһалган)

ВРУБАТЬ несов. см. врубйть 
ВРУБАТЬСЯ несов. 1. см. врубйться 

2. страд, от врубать
ВРУБИТЬ сов. что уйып (соҡоп) индереп 

ҡуйыу, уйып (соҡоп) ултыртыу; врубйть косяк 
в стёну стенаға уйып яңаҡ ултыртыу



ВРУБИТЬСЯ
ВРУБИТЬСЯ сов. 1. ҡырҡа-ҡырҡа инеү, 

ҡырҡып инеү (эсенә); врубиться в тайгу ҡырҡа- 
ҡырҡа тайга эсенә инеү 2. ҡылыс менән саба-са- 
ба бәреп инеү; врубиться в неприятельские ря
ды дошман сафтарына ҡылыс менән саба-саба 
бәреп инеү 3. горн. уйыу, (уйым, тишек, ярыҡ) 
яһау; врубиться в каменную породу таш 
тоҡомон уйыу

ВРУБОВЫЙ, -ая, -ое горн. (тау тоҡомон) уя 
(тишә) торған, (тау тоҡомон) уйыу (тишеү) ...ы; 
врубовая машйна тау тоҡомон тишеү машинаһы 

ВРУКОПАШНУЮ нареч. уҫмаҡлашып, йоҙ
роҡ (штык) менән; драться врукопашную уҫ
маҡлашып һуғышыу

ВРУН М  и ВРАНЬЯ ж; разг. алдаҡсы, 
ялғансы

ВРУЧАТЬ несов. см. вручить
ВРУЧИТЬ сов. что 1. тапшырыу, биреү, ҡу

лына (ҡулға) тоттороу; вручить повестку са
ҡырыу ҡағыҙын ҡулға тоттороу; вручить орден 
орден тапшырыу 2. перен. ышанып тапшырыу; 
вручйть судьбу детей балалар яҙмышын ыша
нып тапшырыу

ВРУЧНУЮ нареч. ҡулдан, ҡул менән; обра
ботка деталей вручную деталдәрҙе ҡул менән 
эшкәртеү

ВРЫВАТЬ несов. см. врыть 
ВРЫВАТЬСЯ I несов. 1. см. врыться

2. страд, от врывать
ВРЫВАТЬСЯ II несов. см. ворваться
ВРЫТЬ сов. что ҡаҙып ултыртыу, соҡоп ул

тыртыу; врыть столб в землю бағананы ергә 
ҡаҙып ултыртыу

ВРЫТЬСЯ сов. во что ҡаҙып (соҡоп) инеү; 
врыться в сено бесән араһына соҡоп инеү; сапё
ры врылись в землю саперҙар ерҙе соҡоп инде 

ВРЙД л и  частица (при выражении сомне
ния в достоверности высказываемого) -мы/-ме 
икән, ай-һай; вряд ли он придёт ул килерме икән 

ВС... приставка см. вз...
ВСАДЙТЬ сов. что 1. сәнсеү, ҡаҙау, сәнсеп 

(сабып) ултыртыу; всадить топор в бревно бал
таны бүрәнәгә ултырта сабыу 2. разг. атып 
тейҙереү; всадйть пулю в стену стенаға пуляны 
атып тейҙереү

ВСАДНИК м һыбайлы, атлы 
ВСАЖИВАТЬ несов. см. всадйть 
ВСАСЫВАТЬ несов. см. всосать 
ВСАСЫВАТЬСЯ несов. 1. см. всосаться 

2. страд, от всасывать 
ВСЕ мн. мест. см. весь I 
ВСЕ... урыҫ телендәге ҡушма һщҙәрҙең “бө

тә” , “бөтәһен”, “бөтөнөһөн эсенә алган”, “гө- 
мцми”, “дөйөм” мәгәнәләрен аңлатҡан беренсе 
өлөшө, мәҫ., всемирный бөтә донъя; всеобщий 
дөйөм, ғөмүми

ВСЕ I нареч/, разг. 1. (всё время, постоян
но) һаман, һәр ваҡыт, гел; он всё работает ул

һаман эшләй 2. (до сих нор) һаман, әле (лә) 
булһа; дождь всё ещё идёт ямғыр һаман да яуа
3. (только, именно) тик, бары тик, фәҡәт 
ғы на/генә; всё завйсит от директора бары тик 
директорҙан тора 4. в знач. частицы (для уси
ления значений других частей речи) торған 
һайын, барған һайын, тағы ла -раҡ/-рәк; погода 
становится всё лучше и лучше көн торған һайын 
яҡшыра 5. в знач. союза; разг. (однако, әсё-та- 
ки) ләкин, әммә, барыбер, шулай ҙа; как ни ста
рается, всё не выходит нисек кенә тырыш
маһын, барыбер эше барып сыҡмай ♦ всё ж; всё 
же шулай ҙа, әммә

ВСЕ II с мест. см. весь I 
ВСЕВОЗМОЖНЫЙ, ая, ое һәр төрлө, 

төрлө төрлө; в универмаг поступйли всевоз
можные товары универмагка һәр төрлө тауар 
килде

ВСЕВЬІШНИЙ м Аллаһы тәғәлә 
ВСЕГДА нареч. 1. һәр ваҡыт, һәр ҡасан, гел; 

он всегда опрятен ул һәр ваҡыт ыҫпай 2. мәңге, 
үлемһеҙ; материя существовала всегда материя 
мәңге йәшәгән

ВСЕГДАШНИЙ, -яя, -ее разг. ғәҙәттәге, даи
ми, һәр ваҡыт булған; всегдашняя любезность
ғәҙәттәге илгәҙәклек

ВСЕГб нареч. 1. бөтәһе, бары, бөтөнөһө, 
йыйыныһы, барлығы; израсходовано всего сто 
рублей барлығы йөҙ һум аҡса тотонолған 2. в 
знач. частицы (для указания на ограничение в 
количестве', часто в сочетании с “только”, 
“лишь”) ни бары, бары тик, ғына; работа нача
лась всего два месяца тому назад эш ни бары 
ике ай элек кенә башланды ♦ всего хорошего! 
хушығыҙ!, һау булығыҙ!, хуш!, һау бул!; всего- 
навсего бары тик, ни бары; всего ничего бер 
нәмә лә юҡ тиерлек, бик әҙ; только и всего шул 
ғына, бары шул

В СЕДЬМЬТХ вводи . сл. етенсенэн 
ВСЕЗНАЙКА л  и ж; разг., upon, белдекле 

булырға маташыусы, үтә белдекле
ВСЕЛЁНИЕ с см. вселить 1, вселиться 1; 

вселение в новый дом яңы өйгә күсеү
ВСЕЛЁННАЯ ж 1. (мироздание) Йыһан, 

Ғаләм; строение Вселённой Ғаләм төҙөлөшө 
2. (вся земля) ер йөҙө, донъя

ВСЕЛЙТЬ сов. 1. кого-что индереп урын
лаштырыу, урынлаштырыу, күсенеү, индереү; 
вселйть жильцов в квартйру кешеләрҙе фатирға 
урынлаштырыу 2. что; перен. күңеленә һалыу, 
керетеү, тыуҙырыу, уятыу; вселйть надежду 
өмөт уятыу

ВСЕЛИТЬСЯ сов. 1. инеп урынлашыу, 
күсеү, инеү; вселиться в новую квартйру яңы 
фатирға инеп урынлашыу 2. перен. төшөү, инеү, 
тыуыу, урынлашыу; надежда вселйлась в его 
сердце уның күңелендә өмөт тыуҙы 

ВСЕЛЙТЬ несов. см. вселйть
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ВСКОЛЫХНУТЬ
ВСЕЛЙТЬСЯ несоѳ. 1. см. вселиться

2. страд, от вселять
ВСЕМЁРНЫЙ, -ая, -ое һәр яҡлап, бөтә мөм

кинлектәр менән, барлыҡ саралар менән; все
мерное содействие һәр яҡлап ярҙам итеү

ВСЁМЕРО нареч. ете тапҡыр (мәртәбә), 
етеләтә; всемеро больше ете тапҡыр ҙурыраҡ; 
всемеро дешевле етеләтә арзаныраҡ

ВСЕМЕРбМ нареч. етәү, етәүләшеп, етәү- 
ләтеп; работать всемером етәүләшеп эшләү 

ВСЕМЙРНО ИСТОРЙЧЕСКИЙ, ая, ое бө 
тә (бөтөн) донъя тарихы

ВСЕМЙРНЫЙ, ая, -ое бөтә (бөтөн) донъя 
...ы, бөтә донъя күләмендәге; всемйрная ис
тория бөтә донъя тарихы; всемйрная из
вестность бөтә донъяла танылыу

ВСЕМОГУЩЕСТВО с сикһеҙ ҡеүәт, ҡөҙрәт; 
всемогущество разума аҡыл ҡөҙрәте

ВСЕМОГУЩИЙ, -ая, -ее сикһеҙ ҡеүәтле, 
ҡөҙрәтле; всемогущий властелйн ҡөҙрәтле хаким 

ВСЕНАРОДНЫЙ, -ая, -ое бөтә (бөтөн) ха- 
лыҡ(тың) ...ы; всенародное дело бөтә (бөтөн) 
халыҡ эше; всенародное торжество бөтә (бөтөн) 
халыҡ тантанаһы

ВСЕбБУЧ м (всеобщее обучение) дөйөм 
мәжбүри уҡытыу, ғөмүми мәжбүри уҡытыу 

ВСЕОБЩИЙ, -ая, -ее дөйөм, ғөмүми; всеоб
щее избирательное право дөйөм һайлау хоҡуғы; 
всеобщий закон капиталистического накоп 
лёния эк. капиталистик тупланыштың дөйөм за
коны (ҡануны)

ВСЕОБЩНОСТЬ ж дөйөмлөк, ғөмүмилек 
ВСЕОБЪЁМЛЮЩИЙ, ая, ее 1. бөтөнөһөн 

эсенә алған; всеобъемлющие задачи бөтөнө 
һөн эсенә алған бурыстар 2. бөтөнөһөн аңлай 
торған; всеобъемлющий ум бөтөнөһөн аңлай 
торған аң

ВСЕОРУЖИЕ: во всеоружии: 1) тулы
ҡоралланған хәлдә, тулы ҡоралланып; встретить 
врага во всеоружии дошманды тулы ҡорал
ланған хәлдә ҡаршылау; 2 ) камил эйә булып, ка
мил белеп етеп, тулыһынса әҙер булып; высту
пить во всеоружии знаний белемгә камил эйә бу 
лып сығыш яһау

ВСЕПОБЕЖДАЮЩИЙ, -ая, -ее бөтә нәмәне 
еңеүсе (еңә торған); всепобеждающий разум 
бөтә нәмәне еңеүсе аң

ВСЕПРОЩЁНИЕ с бөтә нәмәне (барыһын 
да) ғәфү итеү

ВСЕРОССЙЙСКИЙ, -ая, -ое бөтә (бөтөн) 
Рәсәй ...ы; Всероссийский съезд молодёжи
Бөтә (Бөтөн) Рәсәй йәштәр съезы

ВСЕРЬЁЗ нареч.', разг. 1. ысынға, ысынлап; 
принимать всерьёз ысынға алыу 2. ысынлап, 
төплө итеп, эшлекле рәүештә; всерьёз прини
маться за учёбу уҡыуға ысынлап тотоноу

ВСЕСИЛЬНЫЙ, -ая, -ое һәр нәмәгә ҡөҙрәт
ле, ҙур власлы, тәьҫире ҙур, йоғонтоһо көслө

ВСЕСТОРОННИЙ, -яя, -ее һәр яҡлап (яҡ
тан), бөтә яҡлап, бөтөн яҡтан, ентекләп; всесто
роннее развитие человека кешенең һәр яҡлап 
үҫеүе

ВСЁ-ТАКИ и разг. ВСЁ Ж ТАКИ союз и ча
стица 1. союз протиәит. обычно ө сочет. с 
союзами “д”, “и”, “но” (тем не менее, однако) 
шулай ҙа, шулай булһа ла, (шуға) ҡарамаҫтан, 
(шулай булыуға) ҡарамаҫтан, әммә; ёхали 
быстро, но всё-таки опоздали шәп барыуға ҡа 
рамаҫтан, һуңланылар 2. частица (для выраже
ния возражения предыдущему высказыванию) 
шулай ҙа; всё-таки я прав шулай ҙа мин хаҡлы 

ВСЕУСЛЫШАНИЕ: во всеуслышание бөтә 
кеше ишетерлек итеп, ҡысҡырып, асыҡ итеп; 
сказать во всеуслышание бөтә кеше ишетерлек 
итеп әйтеү

ВСЕЦЁЛО нареч. бөтөнләй, бөтөнләйгә, ту
лыһынса, мөкиббән; он всецело предан делу ул 
эшкә мөкиббән бирелгән

ВСЕЯДНЫЙ, -ая, -ое бөтә нәмәне ашаусы; 
всеядное животное бөтә нәмәне ашаусы хайуан 

ВСКАКИВАТЬ несов. см. вскочить 
ВСКАПЫВАТЬ несов. см. вскопать 
ВСКАРАБКАТЬСЯ сов.\ разг. үрмәләп ме

неү (менеп етеү), тырмашып менеү; вскараб
каться на скалу ҡаяға үрмәләп менеү

ВСКАРАБКИВАТЬСЯ несов. см. вскараб
каться

ВСКАРМЛИВАТЬ несов. см. вскормйть
ВСКАЧЬ нареч. сабып, саптырып; нестйсь 

вскачь елдереп сабыу, саптырып барыу 
ВСКИДЫВАТЬ несов. см. вскйнуть 
ВСКИНУТЬ сов. что 1. күтәреп һалыу, кү

тәреп ташлау; вскйнуть мешок на плечо тоҡто 
яурынға күтәреп һалыу 2. тиҙ (кинәт) күтәреү; 
вскйнуть ружьё мылтыҡты кинәт күтәреү; 
вскйнуть голову башты кинәт күтәреү 

ВСКИПАТЬ несов. см. вскипеть 
ВСКИПЁТЬ сов. 1. ҡайнап сығыу, ҡайнау; 

вода вскипела һыу ҡайнаны 2. перен. ярһыу, 
ярһып китеү, ҡыҙыу, ҡыҙып китеү; он вскипел 
от гнёва ул асыуынан ярһып китте

ВСКИПЯТИТЬ сов. что ҡайнатыу, ҡайна
тып алыу, ҡайнатып сығарыу; вскипятйть воду 
һыу ҡайнатып алыу

ВСКЛОКОЧЕННЫЙ, ая, ое туҙғыған, өл 
тәйгән, ялбырлаған, ялбыраған; всклокоченные 
волосы туҙғыған сәсвсклокбчить сов. что\ разг. туҙҙырыу, 
өлтәйтеү, ялбырландырыу, ялбыратыувсклокбчиться сов.', разг. туҙғыу, өл
тәйеү, ялбырлау

ВСКОЛЫХНУТЬ сов. 1. что тулҡынланды
рыу, тирбәтеү, һелкетеү, сайҡалдырыу, тулҡын
ландырып (тирбәтеп, һелкетеп, сайҡалдырып) 
ебәреү; ветер всколыхнул рожь ел арышты тул
ҡынландырҙы 2. кого-что', перен. ҡуҙғатыу,



ВСКОЛЫХНУТЬСЯ
ҡуҙғытып ебәреү, тулҡынландырыу, хәрәкәткә 
килтереү; революция всколыхнула все сйлы на
родные ихтилал халыҡтарҙың бөтә көсөн ҡуҙ
ғатты

ВСКОЛЫХНУТЬСЯ сов. 1. тулҡынланыу, 
тирбәлеү, һелкенеү, сайҡалыу, тулҡынланып 
(тирбәлеп, һелкенеп, сайҡалып) китеү, һелкенеп 
(сайҡалып) ҡуйыу; вода в озере всколыхнулась 
күлдәге һыу тулҡынланып китте; знамёна вско
лыхнулись байраҡтар тирбәлде 2. перен. ҡуҙ
ғалыу, тулҡынланыу, хәрәкәткә килеү; страна 
всколыхнулась ил ҡуҙғалды

ВСКОЛЬЗЬ нареч. еңелсә, өҫтән-мөҫтән генә, 
һүҙ ыңғайында; упомянуть вскользь һүҙ ың
ғайында әйтеп уҙыу

ВСКОПАТЬ сов. что ҡаҙыу; вскопать ого
род йәшелсә баҡсаһын ҡаҙыу

ВСКбРЕ нареч. тиҙҙән, тиҙ арала, оҙаҡла
май, бер аҙҙан; он вскоре вернулся домой ул
оҙаҡламай өйгә әйләнеп ҡайтты

ВСКОРМИТЬ сов. кого 1. (животное, пти
цу и т.п.) ашатып үҫтереү, ҡарап үҫтереү 
2. (выраститъ, воспитать) тәрбиәләү, тәр
биәләп үҫтереү, ашатып-эсереп ҡарау (үҫтереү); 
вскормйть ребёнка баланы тәрбиәләп үҫтереү 

ВСКОЧИТЬ сов. 1. һикереп менеү, һикереп 
инеү; вскочйть на коня атҡа һикереп менеү; 
вскочйть в трамвай на ходу китеп барған трам 
вайға һикереп инеү 2. (быстро встать) тора 
һалыу, ырғып (һикереп) тороу; вскочйть с мес
та урындан һикереп тороу 3. перен., разг. (бы
стро возникнутъ, вздуться) сығыу, ҡалҡып 
сығыу, килеп сығыу; шйшка вскочйла на лбу 
маңлайға шешек сыҡты

ВСКРИКИВАТЬ несов. см. вскрйкнуть 
ВСКРИКНУТЬ сов. ҡысҡырып ебәреү, ҡа

пыл ҡысҡырыу
ВСКРИЧАТЬ сов.', книжн. ҡысҡырыу, һө

рәнләү, ҡысҡырып өндәшеү
ВСКРУЖИТЬ: вскружйть голову кому ба

шын әйләндереү; успех вскружйл ему голову 
уңыш уның башын әйләндерҙе

ВСКРЫВАТЬ несов. см. вскрыть 
ВСКРЫВАТЬСЯ несов. 1. см. вскрыться 

2. страд, от вскрывать
ВСКРЫТИЕ с 1. асыу, асып ҡарау; вскрытие 

пйсем хаттарҙы асып ҡарау; вскрытие недос
татков етешһеҙлектәрҙе асыу 2. асылыу, әрсе
леү; вскрытие рек весной яҙ көнө йылғаларҙың 
боҙҙан әрселеүе

ВСКРЫТЬ сов. что 1. асыу, асып ҡарау; 
вскрыть письмо хатты асып ҡарау 2. перен. 
асыу, асып һалыу, фаш итеү; вскрыть недос
татки етешһеҙлектәрҙе асыу 3. мед. ярыу, ярып 
ҡарау; вскрыть труп мәйетте ярыу; вскрыть на
рыв шеште ярыу

ВСКРЫТЬСЯ сов. 1. ярылыу, тишелеү, һы
тылыу; нарыв вскрылся шеш тишелде 2. перен.

асылыу, асыҡланыу, беленеү, фаш ителеү; недо
статки вскрылись кәмселектәр асылды; вскры
лись причйны поражения еңелеүҙең сәбәптәре 
асыҡланды 3. асылыу, боҙҙан әрселеү, боҙҙан 
асылыу; Белая вскрылась Ағиҙел боҙҙан әрсел
де 4. уст. асылыу, асылып китеү; ставни 
вскрылись тәҙрә ҡапҡастары асылды

ВСЛАСТЬ нареч.', разг. туйғансы, тәмләп, 
рәхәтләнеп; налюбоваться всласть туйғансы 
һоҡланыу

ВСЛЕД нареч. 1. за кем-чем-л. артынан, ар
тынан уҡ, әҙенән; вслед за первой колонной 
выступила вторая беренсе колонна артынан 
икенсеһе сыҡты 2. в знач. предлога с дат. п. ар
тынан; он смотрел вслед поезду ул поезд арты
нан ҡарап ҡалды ♦ вслед за тем шунан һуң, 
һуңынан

ВСЛЕДСТВИЕ предлог с род. п. сәбәпле, 
арҡаһында, нәтижәһендә, булғанлыҡтан, булыу 
сәбәпле, булғанға күрә; он не мог явйться 
вследствие болезни ул ауырыу сәбәпле килә ал
маны

ВСЛЕПУЮ нареч.', разг. 1. күрмәйенсә, ҡа
рамайынса, тоҫмаллап, тоҫмал менән, юҫыҡлап, 
юҫыҡ менән; печатать на машйнке вслепую ма 
шинкала ҡарамайынса баҫыу; играть вслепую (в 
шахматы, шашки) ҡарамайынса уйнау; лететь 
вслепую (о самолёте) тоҫмаллап осоу 2. перен. 
тоҫмал менән, тоҫмаллап, тикшермәйенсә, бел
мәйенсә; действовать вслепую белмәйенсә эш 
итеү

ВСЛУХ нареч. ҡысҡырып, ишеттереп; читать 
вслух ҡысҡырып уҡыу

ВСЛУШАТЬСЯ сов. во что иғтибар менән 
тыңлау, ҡолаҡ һалыу; вслушаться в разговор 
һөйләшеүгә ҡолаҡ һалыу

ВСЛУШИВАТЬСЯ несов. см. вслушаться 
ВСМАТРИВАТЬСЯ несов. см. всмотреться 
ВСМОТРЁТЬСЯ сов. во что текләү, текләп 

ҡарау, ентекләп ҡарау
ВСМЙТКУ нареч. бешер-бешмәҫ, ҡаты итмәй 

(йомортҡага ҡарата)', яйцо всмятку бешер- 
бешмәҫ йомортҡа

ВСбВЫВАТЬ несов. см. всунуть 
ВСОВЫВАТЬСЯ несов. 1. см. всунуться 

2. страд, от всовывать
ВСОСАТЬ сов. что һурып алыу, (эскә) 

һурыу, һеңдереү; всосать влагу дымды һурып 
алыу ♦ всосать с молоком (матери) инә һөтө 
менән инеү, бәләкәйҙән өйрәнеү

ВСОСАТЬСЯ сов. 1. һеңеү, һеңеп бөтөү; во
да всосалась в землю һыу ергә һенде 2. ҡа
ҙалыу, йәбешеү, тәрәнгә инеү; клещ всосался в 
тёло тәнгә талпан ҡаҙалған

ВСПАИВАТЬ несов. см. вспоить 
ВСПАРЫВАТЬ несов. см. вспороть 
ВСПАХАТЬ сов. что һөрөү; вспахать поле 

баҫыуҙы һөрөп сығыу 
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ВСПЫХНУТЬ
ВСПАХИВАТЬ несов. см. вспахать 
ВСПАШКА ж һөрөү; глубокая вспашка тә

рән һөрөү; зяблевая вспашка туңға һөрөү 
ВСПЁНИВАТЬ несов. см. вспенить 
ВСПЕНИВАТЬСЯ несов. 1. см. вспениться 

2. страд, от вспенивать
в с п Е н и т ь  сов. что күбекләндереү, кү

бекләү, күпертеү; вспенить воду һыу күбек
ләндереү

в с п е н и т ь с я  сов. (күтәрелеп) күбекләнеү, 
күперекләнеү, күпереү; пйво вспенилось һыра 
күбекләнде

ВСПЛАКНУТЬ сов. о ком-чём и без доп.; 
разг. илап (һыҡтап) алыу, күҙ йәше сығарыу 

ВСПЛЕСК м 1. см. всплеснуть 2. (щум, 
звук) сәпелдәү, шапылдау (тауыш); всплеск вё
сел ишкәктәрҙең сәпелдәүе

ВСПЛЁСКИВАТЬ и ВСПЛЁСКИВАТЬ не
сов. см. всплеснуть

ВСПЛЕСНУТЬ сов. сәпелдәтеү, сайпылтыу, 
сайпылдырыу ♦ всплеснуть руками ҡулды са
быу (гәжәпләнецҙән, аптырауҙан)

ВСПЛЕСНУТЬСЯ сов. (юғарыға, өҫкә ҡа
рай) сайпылыу, һирпелеү (һыу, шыйыҡлыҡ) 

ВСПЛОШНУЮ нареч.; разг. тотош; луга 
всплошную покрыты цветами болондар тотош 
сәскә менән ҡапланған

ВСПЛЫВАТЬ несов. см. всплыть 
ВСПЛЫТЬ сов. 1. (һыу өҫтөнә, өҫкә) ҡал

ҡыу, (һыу өҫтөнә, өҫкә) ҡалҡып сығыу; подвод
ная лодка всплыла һыу аҫты кәмәһе өҫкә ҡал
ҡып сыҡты 2. перен. асылыу, беленеү, килеп 
сығыу; недостатки всплыли етешһеҙлектәр 
асылды

ВСПОИТЬ сов. кого 1. (һөт) эсереү, (һөт) 
эсереп үҫтереү; вспойть телёнка быҙауҙы һөт 
эсереп үҫтереү 2. (выраститъ, воспитать) 
ҡарап (тәрбиәләп) үҫтереү; она вспойла, вскор 
мйла сестру ул һеңлеһен тәрбиәләп үҫтерҙе 

в с п о л б х и  мн. (ед. всполох м) 1. йәшен, 
һаҙағай уты 2. көслө ялҡын, ут

ВСПОЛОШИТЬ сов. кого-что; разг. ығы- 
зығы килтереү (ҡуптарыу, тыуҙырыу), борсоу 
һалыу, тынысһыҙлау, борсоу

ВСПОЛОШИТЬСЯ сов.; разг. ығы-зығы ки
леү (ҡубыу, тыуыу), тынысһыҙланыу, борсолоу, 
зыҡ ҡубыу; на деревьях всполошйлись грачй 
ағас башындағы ҡара ҡарғалар зыҡ ҡупты 

ВСПОМИНАТЬ несов. см. вспомнить 
ВСПОМИНАТЬСЯ несов. 1. см. вспомнить

ся 2. страд, от вспоминать
в с п б м и и т ь  сов. кого-что иҫләү, иҫкә тө

шөрөү (алыу), хәтергә төшөрөү (алыу); вспом
нить прошлое үткәнде иҫкә төшөрөү

в с п б м н и т ь с я  сов. кому иҫкә (хәтергә) 
төшөү; мне вспомнилась одна песня бер йыр ми 
нең иҫемә төштө

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ, ая, -ое ярҙамсы, 
өҫтәмә; вспомогательный отряд ярҙамсы отряд; 
вспомогательная литература өҫтәмә әҙәбиәт 
♦ вспомогательный глагол грам. ярҙамсы ҡылым 

ВСПОРбТЬ сов. что; разг. һүтеү, ярыу, һү
теп ебәреү, ярып ебәреү; вспороть мешок тоҡто 
һүтеү; вспороть брюхо медведю айыуҙың 
ҡорһағын ярып ебәреү

ВСПОРХНУТЬ сов. (тиҙ генә) осоп күтәре
леү, (ҡапыл) осоп китеү; птйчка вспорхнула 
ҡошсоҡ ҡапыл осоп китте

в с п о т ё т ь  сов. 1. тирләү, тиргә батыу, тир 
менән ҡапланыу; лошадь быстро вспотела ат тиҙ 
генә тирләне 2. быуланыу, тирләү; окно вспо
тело тәҙрә быуланған

ВСПРЫГИВАТЬ несов. см. вспрыгнуть 
ВСПРЫГНУТЬ сов. һикереү, һикереп менеү; 

вспрыгнуть на лошадь атҡа һикереп менеү
ВСПРЫСКИВАНИЕ с 1. см. вспрыскивать 

2. разг. (вспрыскиваемая жидкость) бөркөлгән 
(һибелгән) шыйыҡлыҡ

ВСПРЫСКИВАТЬ несов. см. вспрыснуть 
ВСПРЫСНУТЬ сов. что 1. һыу бөркөү, һыу 

һибеү; вспрыснуть цветы водой сәскәләргә һыу 
бөркөү 2. перен., прост, (отметить угощени
ем, выпивкой) йыуыу, билдәләп үтеү 

ВСПУГИВАТЬ несов. см. вспугнуть 
ВСПУГНУТЬ сов. кого-что ҡурҡытыу, ҡур

ҡытып ебәреү, ҡуҙғатыу; вспугнуть птйчек ҡош
соҡтарҙы ҡурҡытыу

ВСПУХАТЬ несов. см. вспухнуть 
ВСПУХНУТЬ сов. шешеү, ҡабарыу, бүртеү, 

ҡабарып китеү, ҡабарып (шешеп) сығыу; 
ушйбленное место вспухло бәрелгән урын ше
шеп сыҡты

ВСПУЧИВАТЬ несов. см. вспучить
ВСПУЧИТЬ сов. что безл.; разг. күбеү, кү

беп сығыу, ҡабарыу, ҡабарып сығыу; живот 
вспучило эс күпте

ВСПУЧИТЬСЯ сов.; разг. күбеү, күбенеү, 
ҡабарыныу, ҡабарып (күбеп) сығыу, күтәрелеү; 
лёд вспучился боҙ күтәрелгән

ВСПЫЛИТЬ сов.; разг. (ҡапыл) туҙып ки
теү, ҡыҙып (ярһып, ҡабынып) китеү; бабушка 
вспылйла из-за ничего өләсәй буштан ғына ҡы
ҙып китте

ВСПЫЛЬЧИВОСТЬ ж яндырайлыҡ, ҡыҙыу
лыҡ, ҡыҙыу ҡанлылыҡ; отличаться вспыльчиво
стью яндырайлыҡ менән айырылып тороувспыльчивый, -ая, -ое яндырай, ҡыҙыу, 
ҡыҙыу ҡанлы; вспыльчивый человек яндырай 
кеше; вспыльчивый характер ҡыҙыу холоҡ 

ВСПЫХИВАТЬ несов. см. вспыхнуть 
ВСПЫХНУТЬ сов. 1. (загореться) (ҡапыл) 

тоҡаныу, тоҡанып (ҡабынып) китеү, ҡабыныу, 
янып китеү, яна башлау; порох вспыхнул дары 
тоҡанып китте 2. балҡыу, яҡтырыу, балҡып 
(яҡтырып) китеү, балҡып (яҡтырып) күренеү; 
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ВСПЫШКА
вспыхнули автомобйльные фары автомобиль 
фаралары яҡтырып китте; яркие звёзды  
вспыхнули на нёбе күктә яҡты йондоҙҙар бал
ҡып китте 3. (покраснеть) ҡыҙарыу, ҡыҙарып 
китеү; вспыхнуть от смущения оялыуҙан ҡы
ҙарыу 4. ҡапыл башланып (тоҡанып, ҡабынып) 
китеү; вспыхнула война һуғыш башланып китте
5. тоҡаныу, ҡыҙып (ярһып, тоҡанып) китеү; 
вспыхнуть от обйды үпкәләүҙән ҡыҙып китеү 

ВСПЫШКА ж 1. гөлт итеп ҡабынып (то
ҡанып) китеү, яҡтырып (балҡып) китеү, дөрләп 
китеү (яҡтылыҡ, ут)\ вспышка пороха дары
ның гөлт итеп, тоҡанып китеүе; вспышка мол
нии йәшендең балҡып китеүе 2. (внезапное воз
мущение) ҡыҙып (ярһып) китеү, тоҡанып (ҡа
бынып) китеү, тоҡаныу; вспышка гнева асыу 
тоҡанып китеү

ВСПЯТЬ нареч.\ книжн. артҡа, кирегә; по
вернуть вспять кирегә бороу

ВСТАВАНИЕ с см. встать; почтить память 
вставанием аяғүрә баҫып иҫкә алыу

ВСТАВАТЬ несоә. см. встать ♦ не вставая 
баш ҡалҡытмай (күтәрмәй)

ВСТАВИТЬ сов. что 1. ҡуйыу, өҫтәп ҡуйыу, 
индереп ҡуйыу; вставить дно ведра биҙрә төп- 
ләү, биҙрәгә төп ҡуйыу; вставить стекло в раму 
тәҙрә рамына быяла ҡуйыу; вставить в текст 
пропущенное слово тексҡа төшөп ҡалған һүҙҙе 
өҫтәп ҡуйыу; вставить зубы теш ҡуйыу 2. ҡыҫ
тырыу, ҡатыштырыу; вставить слово в разговор 
һөйләшкәндә һүҙ ҡыҫтырыу

ВСТАВКА ж 1. см. вставить; вставка стёкол 
быяла ҡуйыу 2. (вписанный текст) өҫтәлмә, өҫ
тәмә текст 3. (то, что вставлено) ялғау, ҡы
йыҡ; платье с кружевной вставкой селтәр ҡы
йыҡ ҡуйылған күлдәк

ВСТАВЛЙТЬ несов. см. вставить ♦ вставлять 
палки в колёса тәгәрмәскә таяҡ тығыу (ҡамаса
улау)

ВСТАВНбЙ, -ая, -ое алынмалы, алынма, ҡу
йылған; вставные дверцы алынмалы ишектәр 

ВСТАРЬ нареч. борон, элек, борон (элекке) 
заманда; встарь всё было не так элек бөтәһе лә 
былай булмаған

ВСТАТЬ сов. 1. тороу, баҫыу, тороп баҫыу, 
аяғүрә (аяҡҡа) баҫыу; встать с места урындан 
тороу; встать на ноги прям., перен. аяғына 
баҫыу (тороу), аяҡҡа баҫыу; он встал ул аяғүрә 
баҫты; встать рано иртә тороу (после сна)
2. аяҡҡа баҫыу, һауығыу; после долгой болезни 
он встал ул оҙаҡ ауырығандан һуң аяҡҡа баҫты
3. (о растениях) үҫеү, күтәрелеү, ҡалҡыу; ка- 
мышй встали стеной ҡамыштар стена булып 
ҡалҡты; пшеница встанет бойҙай күтәреләсәк
4. (подняться на борьбу) күтәрелеү; встать на 
защиту Родины Ватанды һаҡларға күтәрелеү
5. (взойти) сығыу, ҡалҡыу, тыуыу, атыу; 
солнце встало ҡояш сыҡты; встала заря таң

атты 6. перед кем-чем\ перен. (возникнуть, по
явиться) килеп тыуыу (сығыу, баҫыу); встал 
вопрос мәсьәлә килеп тыуҙы; встали новые 
трудности яңы ауырлыҡтар килеп сыҡты 7. ку- 
да-л., на что-л.\ разг. баҫыу, тороу; встать на 
ковёр келәмгә баҫыу 8. разг. (уместиться) 
урынлашыу, һыйыу; шкаф здесь не встанет 
шкаф бында һыймаҫ 9. (приступить к какой-л. 
работе) тороу, баҫыу; встать за станок станок 
артына баҫыу 10. разг. (остановиться) йөрөмәй 
(эшләмәй) башлау, туҡтау, туҡталыу; часы 
встали сәғәт туҡтаған 11. разг. (покрыться 
льдом)', Белая встала Ағиҙел туңған ♦ встать 
грудью күкрәк менән ҡаршы тороу; встать в 
строй сафҡа баҫыу; встать на квартиру фатирға 
сиратҡа баҫыу; встать на путь чего или какой 
юлына баҫыу, юлға баҫыу; встать на сторону 
чью-л. кемдеңдер яғына баҫыу, кем яҡлылыр бу
лып китеү; встать на учёт иҫәпкә баҫыу (инеү); 
встать поперёк дороги юлға арҡыры төшөү; 
встать с левой ногй һул аяҡтан тороу (кәйеф 
булмау, уңмау)

ВСТОПбРЩ ИТЬ сов. что; разг. тырпайтыу, 
ҡабартыу, тырпайтып (ҡабартып) ебәреү; всто
порщить усы мыйыҡтарын тырпайтыу

ВСТОПбРЩИТЬСЯ сов.', разг. тырпайыу, 
ҡабарыу, тырпайып (ҡабарып) китеү; волосы 
встопорщились сәстәр тырпайҙы

ВСТРАИВАТЬ несов. см. встроить 
ВСТРЕВбЖ ИТЬ сов. кого-что борсоу, шом 

(борсоу) һалыу, шомландырыу, тынысһыҙлау; 
встревожить домашних өйҙәгеләрҙе борсоу 

ВСТРЕВбЖ ИТЬСЯ сов. борсолоу, шомла
ныу, тынысһыҙланыу; взрослые встревожились 
за детей өлкәндәр балалар өсөн борсолдо

ВСТРЕПАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от встре
пать 2. прил. тырпаҡ, туҙған, өлтөк; встрёпан
ные волосы туҙған сәс

ВСТРЕПАТЬ сов. что; разг. тырпайтыу, туҙ
ҙырыу, өлтәйтеү, болартыу; встрепать волосы 
сәсте туҙҙырыу

ВСТРЕПЕНУТЬСЯ сов. 1. талпыныу, һелке
неү, ҡағыныу, һелкенеп (ҡағынып, талпынып) 
ҡуйыу; птйца встрепенулась ҡош талпынып 
ҡуйҙы 2. (вздрогнуть) һиҫкәнеү, дерелдәү, һиҫ
кәнеп ҡуйыу; старик встрепенулся ҡарт һиҫ
кәнеп китте 3. (забиться быстрее — о сердце) 
дөп-дөп тибә башлау

ВСТРЕПКА ж; прост, шелтә, шелтәләү, әр
ләү, орошоу; задать встрёпку шелтәләү

в с т р е т и т ь  сов. 1. кого-что осратыу, тап 
итеү, тура килтереү; встретить на дороге юлда 
осратыу; встретить его взгляд уның ҡарашын 
тап итеү 2. перен. (получать, испытать) что 
алыу, күреү, тойоу; встретить поддержку ярҙам 
алыу; встретить отпор отпор алыу 3. кого-что 
ҡаршылау, ҡаршы алыу; встретить гостей ҡу
наҡтарҙы ҡаршылау; встретить делегацию на



аэродроме аэродромда делегацияны ҡаршы 
алыу 4. кого-что (принятъ, ответить чем-л.) 
ҡабул итеү, яуап биреү; публика встретила ап
лодисментами халыҡ алҡыштар менән ҡабул 
итте

в с т р е т и т ь с я  сов. 1. с кем-чем осрашыу, 
осрау, тап итеү, тап (булыу) килеү; встретиться 
со знакомыми таныштар менән осрашыу; 
встретились взорами ҡараштары тап килде; 
встретиться с затруднениями ҡыйынлыҡтарға 
осрау 2. (увидеться) күрешеү, осрашыу; влюб
лённые встретились ғашиҡтар осрашты

ВСТРЁЧА ж 1. осрашыу; неожиданная 
встреча көтөлмәгән осрашыу; поздороваться 
при встрече осрашҡанда иҫәнләшеү; вечер 
встречи с кем-л. кем менәндер осрашыу кисәһе 
2. ҡаршылау, ҡаршы алыу; встреча делегатов 
делегаттарҙы ҡаршылау 3. (торжество) ҡаршы 
алыу, байрам итеү; встреча Нового года Яңы 
йылды ҡаршы алыу

ВСТРЕЧАТЬ несов. см. встретить 
ВСТРЕЧАТЬСЯ несов. см. встретиться 
ВСТРЁЧНЫЙ, -ая, -ое 1. ҡаршы, ҡаршы 

килгән; встречный ветер ҡаршы ел; встречный 
поезд ҡаршы килгән поезд 2. в знач. сущ. 
встречный м и встречная ж осраған кеше, тап 
булған (булыусы) кеше 3. (находящийся на пу
ти) осраған, тап килгән, тап килеүсе, ҡапма- 
ҡаршы 4. (ответный) ҡаршы, ҡаршы яуап ...ы; 
встречный иск юр. ҡаршы дәғүә; встречный 
план ҡаршы яуап планы ♦ встречный и попе
речный осраған бер кеше; первый встречный ос 
раҡлы кеше

ВСТРбИТЬ сов. что эсенә индереп һалыу 
(эшләү); встроить шкаф в стену шкафты стенаға 
индереп эшләү

ВСТРЙСКА ж 1. разг. ҡаты борсолоу, 
хәсрәтләнеү 2. прост, (наказание) орош, шелтә, 
шелтәләү, әрләү, орошоу

ВСТРЙХИВАТЬ несов. см. встряхнуть 
ВСТРЙХИВАТЬСЯ несов. 1. см. встрях

нуться 2. страд, от встряхивать
ВСТРЯХНУТЬ сов. кого-что 1. ҡағыу, һел- 

кеү, ҡағып (һелкеп) алыу; встряхнуть палас ба
лаҫ ҡағыу; встряхнуть остановйвшиеся часы 
туҡтаған сәғәтте һелкеү 2. (вызвать сотрясе
ние) һелкетеү, ҡалтыратыу, тетрәтеү; взрыв 
встряхнул землю шартлау ерҙе һелкетте 3. безл. 
һелкетеү; карету встряхнуло каретаны һелкетте
4. перен. уятыу, күтәреү, ҡуҙғатыу, ҡуҙғатып 
ебәреү; революция встряхнула народы ихтилал 
халыҡтарҙы ҡуҙғатып ебәрҙе

ВСТРЯХНУТЬСЯ сов. 1. ҡағыныу, һелке
неү, елпенеү, ҡағынып (һелкенеп) ҡуйыу; со
бака встряхнулась эт һелкенде 2. перен., разг. 
(ободриться) күңелләнеү, дәртләнеү, һелкенеп 
алыу 3. перен. (развлечься) күңел асыу, күңел 
күтәреү

всходить
ВСТУПАТЬ несов. см. вступить 
ВСТУПАТЬСЯ несов. см. вступйться 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. инеш, инеш 

...ы; вступительное слово инеш һүҙ; всту
пительная часть инеш өлөш 2. инеү ...ы; всту
пительный взнос инеү взносы; вступительный 
экзамен инеү имтиханы

ВСТУПИТЬ сов. 1. куда инеү, барып инеү, 
килеп инеү; войска вступйли в город ғәскәр 
ҡалаға инде 2. күсеү; вступйть в новую фазу 
развйтия үҫештең яңы фазаһына күсеү 3. куда 
(аяҡ) баҫыу; вступйть в грязную лужу бысраҡ 
күләүеккә баҫыу 4. во что инеү; вступйть в 
партию партияға инеү 5. с предлогом “в ” баш
лау, керешеү, ҡатнашыу, тотоноу, булыу; всту
пйть в переговоры һөйләшеүҙәр башлау; всту
пйть в полемику бәхәстә ҡатнашыу; вступйть во 
владение чем-л. нимәгәлер эйә булыу ♦ вступйть 
в брак никахҡа инеү, әйләнеү (кейәүгә сығыу); 
вступйть в свой права үҙ хоҡуғыңа инеү; всту
пйть в сйлу көсөнә (ғәмәлгә) инеү; вступйть в 
строй: 1) о ком-л. кереү, ҡушылыу, өҫтәлеү; 
2 ) о чём-л. сафҡа инеү (баҫыу); вступйть на 
путь чего, какой юлға баҫыу

ВСТУПИТЬСЯ сов. 1. за кого-что яҡлау, 
яҡлашыу, аралау; вступйться за ребёнка бала
ны яҡлау 2. прост, (вмешаться) ҡатнашыу, 
ҡыҫылыу; вступйться в разговор һөйләшеүгә 
ҡыҫылыу

ВСТУПЛЕНИЕ с 1. см. вступйть; вступление 
войска в город ғәскәрҙең ҡалаға инеүе 2. инеш, 
баш; вступление к роману романға инеш; вступ
ление к вальсу вальстың башы

ВСУНУТЬ сов. что, во что тығыу, ҡыҫты
рыу; всунуть руки в карманы ҡулдарҙы кеҫәгә 
тығыу

ВСУНУТЬСЯ сов.', прост. 1. (просунуться 
куда-л.) тығылыу, ҡыҫтырылыу, ҡыҫылышып 
инеү 2. (вмешиваться во что-л.) ҡыҫтырылыу, 
тығылып йөрөү (кәрәкмәгәндә)

ВСУХОМЯТКУ нареч.', разг. ҡоролай, ҡоро; 
съесть завтрак всухомятку иртәнге ашты ҡоро
лай ашау ♦ питаться (есть) всухомятку ҡоро- 
һары менән туҡланыу

ВСУЧИВАТЬ несов. см. всучить 
ВСУЧИТЬ сов. 1. что сиратыу, ҡушып 

(ҡыҫтырып) сиратыу; всучйть щетину в дратву 
ҡылды еп осона ҡыҫтырып сиратыу 2. кого- 
что', перен., прост, (вынудить взять) көсләп 
тағыу, көсләп биреү (тоттороу); вместо мыла 
всучйть порошок һабын урынына көсләп онтаҡ 
тоттороу

ВСХЛИПНУТЬ сов. һулҡылдап ҡуйыу 
ВСХЛИПЫВАНИЕ с см. всхлипывать 
ВСХЛИПЫВАТЬ несов. һулҡылдау, һул

ҡылдап илау; она только всхлипывала ул тик
һулҡылдай ине

ВСХОДИТЬ несов. см. взойтй
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всходы
всхбды только мн. сығыш, шытым; 

всхбды хлебов игендәрҙең сығышы; всхбды 
озимых хорошие ужымдарҙың сығышы яҡшы 

ВСХбЖЕСТЬ ж; с.-х. сығыш; определение 
всхожести семян орлоҡтарҙың сығышын 
билдәләү

ВСХбЖ ИИ , -ая, -ее с.-х. шытымлы; всхо
жие семена шытымлы орлоҡтар

ВСХРАПНУТЬ сов. 1. (о животном) быш
ҡырып ҡуйыу, бышҡырып ебәреү 2. разг., 
шутл. (поспать) серем итеп алыу, әҙ генә йоҡ
лап алыу

ВСХРАПЫВАТЬ несоә. 1. (о человеке) хы
рылдау, хырылдап (хырлап) йоҡлау 2. (о лоша
ди) бышҡырыу, бышҡырып тороу

ВСЫПАТЬ сов. 1. что, чего һалыу, тулты
рыу; всыпать овёс в мешок тоҡҡа һоло тулты
рыу 2. кому, перен., разг. һуғыу, биргеләү, һу
ғып (биргеләп) алыу, әрләү, орошоу 

ВСЫПАТЬ несов. см. всыпать 1 
всйду нареч. һәр ерҙә, һәр ҡайҙа, бөтә 

урында
ВСЯ ж мест. см. весь I
ВСЙКИЙ, -ая, -ое мест, (каждый) һәр; 

всякий раз һәр ваҡыт 2. (разный) һәр төрлө; 
всякие кнйги һәр төрлө китаптар 3. бер ниндәй, 
һис ниндәй, һис бер; отсутствие всякой идеи бер 
ниндәй идеяның да булмауы; без всякого сожа
ления һис бер үкенесһеҙ 4. в знач. сущ. всякий 
м и всякая ж һәр кем, һәр бер кеше; всякий 
может это сделать быны һәр кем эшләй ала. 5. в 
знач. сущ. всякое с төрлөһө, төрлө нәмә, төрлө 
хәл; люди всякое говорят кешеләр төрлөһөн 
һөйләй; всякое бывает төрлө хәлдәр була 
♦ всякая всячина см. всячина; во всяком случае 
һәр хәлдә; на всякий случай кәрәк була ҡалһа 

всйко нареч.', прост, төрлөсә; всяко бы
вает төрлөсә була

ВСЙЧЕСКИ нареч.; разг. төрлөсә, төрлө юл
дар менән, бөтә саралар менән; всячески ста
раться төрлөсә тырышып ҡарау

ВСЙЧИНА: всякая всячина әллә нәмәләр, 
теләһә нәмәләр, төрлө нәмәләр

ВТАЙНЕ нареч. йәшерен, йәшертеп, йәшерен 
рәүештә; держать втайне что-л. нимәнелер йә
шереп тотоу

ВТАЛКИВАТЬ несов. см. втолкнуть 
ВТАПТЫВАТЬ несов. см. втоптать 
ВТАСКИВАТЬ несов. см. втащйть 
ВТАСКИВАТЬСЯ несоә. 1. см. втащйться 

2. страд, от втаскивать
ВТАЧАТЬ сов. что; портн. эләктереп тегеп 

сығыу (ҡул менән), эләктереп сығыу; втачать 
рукава еңде эләктереп сығыу

ВТАЧИВАТЬ несов. см. втачать 
ВТАЩИТЬ сов. 1. кого-что, во что һөйрәп 

индереү, һөйрәү; втащйть пианйно в комнату 
бүлмәгә пианиноны һөйрәп индереү 2. һөйрәп

мендереү; втащйть на лестницу баҫҡысҡа һөйрәп 
мендереү

ВТАЩЙТЬСЯ сов.; разг. көс-хәл менән ки
леп (барып) инеү, көскә күтәрелеү, көскә менеп 
етеү, көскә-көскә күтәрелеү

ВТЕКАТЬ несоә. 1. (вливаться) ағыу, ағып 
инеү (төшөү) 2. (впадать — о реке, ручье) 
ҡойоу, ҡушылыу; в Белую втекает много рек 
Ағиҙелгә күп йылғалар ҡоя

ВТЕМЙШИТЬСЯ сов.', разг. башҡа килеү 
(инеп ултырыу, инеп оялау), мейегә һеңеү; вте
мяшилась ему в голову одна мысль уның башы 
на бер фекер инеп ояланы

ВТЕРЁТЬ сов. что ышҡыу, ыуыу, ышҡып 
(ыуып) һеңдереү, һөртөү ♦ втереть очкй кому 
күҙ буяу (алдау)

ВТЕРЁТЬСЯ сов. 1. һеңеү (ышҡыуҙан, 
ыуыуҙан)', мазь хорошо втёрлась май яҡшы 
һеңде 2. разг. ҡыҫылып инеү; втереться в толпу 
халыҡ араһына ҡыҫылып инеү 3. перен. хәй
ләләп инеү (үтеп инеү) (берәй ойошмага һ.б.)', 
втереться в компанию компанияға хәйләләп үтеп 
инеү ♦ втереться в доверие хәйләләп, кемдең дә 
булһа ышанысын ҡаҙаныу (яулау), ышанысҡа 
инеү

ВТЕЧЬ сов. см. втекать
ВТИРАНИЕ с 1. см. втирать; втирание мази

в кожу тәнгә майҙы һөртөү 2. (лекарственное 
вещество) тәнде ыуа (тәнгә һөртә) торған да
рыу (май)

ВТИРАТЬ несов. см. втереть 
ВТИРАТЬСЯ несоә. 1. см. втереться 

2. страд, от втирать
ВТЙСКИВАТЬ несов. см. втиснуть
ВТИСНУТЬ сов. кого-что, во что ҡыҫтап 

(тығыҙлап) һыйҙырыу, тығыҙлап индереү (ты
ғыу); втйснуть пробку в бутылку бөкөнө шешәгә 
ҡыҫтап тығыу

ВТИСНУТЬСЯ сов.', разг. ҡыҫылып (ҡы
ҫылышып) инеү, тығылышып инеү, тығылыу; 
втйснуться в вагон вагонға тығылып инеү

ВТИХОМбЛКУ нареч.; разг. өндәшмәй ге
нә, шым ғына, һиҙҙермәйсә, белдермәйсә; сидёть 
втихомолку өндәшмәй генә ултырыу

ВТИХУЮ нареч.; прост, см. втихомолку 
ВТОЛКНУТЬ сов. кого-что, во что этеп- 

төртөп (төрткөләп) индереү; втолкнуть в дом 
өйгә төрткөләп индереү

ВТОЛКОВАТЬ сов. что, кому, разг. төшөн
дөрөп (аңлатып, тылҡып) биреү

ВТОЛКбВЫВАТЬ несов. см. втолковать 
ВТОПТАТЬ сов. кого-что, во что тапап ин

дереү, индергәнсе (һеңдергәнсе) тапау ♦ втоп
тать в грязь бысраҡҡа буяу, яла яғыу 

ВТОРГАТЬСЯ несов. см. вторгнуться 
ВТбРГНУТЬСЯ сов. 1. бәреп килеп инеү, 

баҫып килеп инеү; враг вторгся с запада дошман 
көнбайыштан бәреп килеп инде 2. (вмешаться)



ВТЯНУТЬ
урынһыҙға тығылыу, ҡыҫылыу; вторгнуться в 
чужйе дела сит кешенең эшенә урынһыҙ ты
ғылыу

ВТОРЖЁНИЕ с см. вторгнуться — втор
гаться; вторжение неприятеля дошмандың ба
ҫып инеүе

ВТбРИ ТЬ несоө. 1. му з. икенсе партияны 
башҡарыу (йырлаганда йәки музыка ҡоралында 
уйнаганда) 2. кому-чему ҡабатлау; он вторил её 
смеху ул уның көлөүен ҡабатланы 3. кому, пе- 
рен. ҡабатлау, килешеү, йөпләү; вторить мужу 
ирҙең һүҙен йөпләү

ВТОРИЧНЫЙ, -ая, -ое 1. икенсе, икенсе 
мәртәбә ...ы, икенсе тапҡыр ...ы, икенсе ҡат 
...ы, икенселәй; вторйчный вызов икенсе тапҡыр 
саҡырыу 2. (не являющийся исходным) икен
сел, икенсе; вторйчное явление икенсел күре
неш; вторйчный перйод болезни ауырыуҙың 
икенсе осоро 3. (побочный) икенсе дәрәжәләге, 
өҫтәмә; вторйчные половые прйзнаки физиол. 
өҫтәмә енес билдәләре

ВТбРН И К м шишәмбе
ВТО РО... урыҫ телендәге ҡушма һщҙәрҙең 

“икенсе", “икенсел" мәгәнәһен аңлатҡан берен
се өлөшө, мәҫ., второклассный икенсе класлы

ВТОРОГбДНИК М и ВТОРОГбДНИЦА ж 
синыфтан синыфҡа күсмәй ҡалыусы уҡыусы

В ТО РбЙ , -ая, -ое 1. числ. икенсе; второй год 
икенсе йыл; вторая задача икенсе мәсьәлә 
2. (второстепенный) икенсе, икенсе дәрәжәлә
ге; играть вторые роли икенсе дәрәжәләге 
ролдәрҙе башҡарыу; на втором плане икенсе 
планда 3. (заменяющий первого) икенсе; вторая 
мать икенсе әсә 4. в знач. сущ. второе с (блюдо) 
икенсе, икенсе блюдо; приготовить на второе 
котлеты икенсе блюдога котлет әҙерләү ♦ вторая 
молодость икенсе йәшлек; до вторых петухов 
бик оҙаҡ, төндөң икенсе яртыһына тиклем, икен
се әтәс ҡысҡырғансы; из вторых рук кеше аша 
(ишетец, белец)

ВТОРОКЛАССНИК М и в т о р о к л Ас с  
НИЦА ж икенсе синыф уҡыусыһы, икенсе си
ныфта уҡыусы

ВТОРОКУРСНИК М и ВТОРОКУРСНИЦА
ж икенсе курс студенты, икенсе курста 
уҡыусы

ВТОРООЧЕРЕДНбЙ, -ая, -ое икенсе сират
тағы, икенсе сират ...ы; второочередное дёло 
икенсе сираттағы эш

ВТОРОПЙХ нареч. ҡабалана-ҡабалана, ҡаба
лан, ҡабаланып, ашыҡ-бошоҡ, әлән-борхан; за
быть второпях кого-что-л. нимәнелер, кемделер 
ашығып онотоп китеү (ебәреү)

ВТОРОРАЗРЙДНЫЙ, -ая, -ое 1. икенсе раз
рядлы, икенсе дәрәжәләге; второразрядная мас
терская икенсе разрядлы оҫтахана 2. разг. (по
средственный) уртаса, түбән; продукция второ
разрядного качества уртаса сифатлы продукция

ВТОРОСбРТНЫ Й, -ая, -ое 1. икенсе сорт 
...ы, икенсе сортлы (сорттағы); второсортная 
мука икенсе сорт он 2. разг. (посредственный) 
уртаса, урта ҡул, түбән сифатлы; второсортная 
работа урта ҡул эш

ВТОРОСТЕПЕННЫЙ, ая, ое 1. икенсе
дәрәжәләге; второстепенный вопрос икенсе 
дәрәжәләге мәсьәлә 2. разг. (посредственный) 
уртаса, урта ҡул; второстепенный писатель урта 
ҡул яҙыусы ♦ второстепенные члены предло
жения грам. һөйләмдең эйәрсән киҫәктәре

ВТРАВИТЬ сов. кого-что 1. охот, ауға 
өйрәтеү, һунарға өйрәтеү (этте, ҡошто һ.б.У, 
втравйть собаку этте һунарға өйрәтеү 2. во что; 
перен., прост, насар эшкә өйрәтеү (ылыҡты
рыу), насар юлға төшөрөү; втравйть в азартную 
игру ҡомарлы уйынға ылыҡтырыу

ВТРАВИТЬСЯ сов. 1. охот, ауға өйрәнеү, 
һунарға өйрәнеү (эт, ҡош һ.б.) 2. во что; пе
рен., прост, насар эшкә ылығыу, ҡатнашып ки
теү; втравйться в новое дёло яңы эшкә ылығыу 

ВТРАВЛИВАТЬ несов. см. втравйть 
В ТРЁТЬИХ вводи . сл. өсөнсөнән 
ВТРИДОРОГА нареч.; разг. өсләтә ҡиммәт, 

бик (ғәҙәттән тыш, сикһеҙ, ныҡ) ҡиммәт; прода
вать втрйдорога ныҡ ҡиммәт һатыу

ВТРбЕ  нареч. өс тапҡыр (мәртәбә), өс өлөш, 
өсләтә, өскә; втрое старше өс мәртәбә олораҡ; 
сложйть лист втрое битте өскә бөкләү

ВТРОЁМ нареч. өсәү, өсәүләп, өсәүләшеп, 
өсәү бергә; отправиться на охоту втроём 
һунарға өсәүләп китеү

в т р о й н е  нареч. өс тапҡыр (мәртәбә) артыҡ 
(күберәк), өсләтә артыҡ (күберәк); заплатйть 
втройне өс мәртәбә артыҡ түләү

ВТУЗ м (высшее техническое учебное заве
дение) втуз (югары техник уҡыу йорто)

ВТУЛКА ж 1. тех. втулка, сой; колёсная 
втулка тәгәрмәс сөйө 2. (затычка, пробка) 
тығын, бѳкѳ; втулка бочки мискә бөкөһө; забйть 
пробоины втулками тишектәрҙе тығындар менән 
ҡаплау

ВТЫКАТЬ несов. см. воткнуть 
ВТЫКАТЬСЯ несов. 1. см. воткнуться 

2. страд, от втыкать
ВТЙГИВАТЬ несов. см. втянуть 
ВТ ЙГИВАТЬСЯ несов. 1. см. втянуться 

2. страд, от втягиватьвтяжнбй, -ая, -ое 1. һурыу ...ы, һурҙырт- 
ҡыс, тартыу ...ы; втяжнбй рукав насоса на 
состың һурҙыртҡыс эсәге 2. эскә батҡан; втяж
ные когти хйщных животных йыртҡыс хайуан 
дарҙың эскә батҡан тырнаҡтары

ВТЙНУТЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от втянуть 
2. прил. эскә батҡан (ингән), эскә тартылған; 
втянутые щёки эскә батҡан яңаҡтар

ВТЯНЁТЬ сов. кого-что 1. һөйрәп (тартып) 
индереү, һөйрәп (тартып) мендереү, эскә тартыу



ВТЯНУТЬСЯ
(һөйрәү); втянуть за руку ҡулынан һөйрәп инде
реү; втянуть лодку на берег кәмәне ярға һөйрәп 
мендереү 2. (вобрать в себя) эскә һурыу, эскә 
тартыу 3. во что; перен., разг. ылыҡтырыу, тар
тыу, йәлеп итеү; втянуть в работу эшкә йәлеп итеү 

ВТЯНУТЬСЯ сов.; разг. 1. эскә һурылыу, 
һурылып инеү, эскә батыу (тартылыу), эскә ба
тып инеү; у больного щёки втянулись ауы 
рыуҙың яңаҡтары эскә батҡан 2. (постепенно 
войти, углубиться) яйлап инеү, эскә (төпкә) 
инеп китеү, тартылыу; колонна втянулась в лес 
колонна урманға тартылды 3. во что (вовлечься, 
принять участие в чём-л.) ҡатнашыу, ҡушы
лыу, ҡатнашып (ҡушылып) китеү; втянуться в 
разговор һүҙгә ҡушылыу 4. (постепенно при
выкнуть, освоиться) яйлап өйрәнеү, ғәҙәтләнеү, 
күнегеү, эйәләшеү, өйрәнеп (ғәҙәтләнеп, күнегеп, 
эйәләшеп) китеү; быстро втянуться в новую ра
боту яңы эшкә бик тиҙ өйрәнеп китеү

ВУАЛИРОВАТЬ несов. что ҡаплау, йәше
реү, ҡаплап (йәшереп) ҡалдырыу, әйтмәй ҡал
дырыу; вуалировать состояние дел эштең торо
шон йәшереү

ВУАЛЬ ж 1. вуаль, вәл, битлек 2. (ткань) 
үтә күренмәле йоҡа тауар

ВУЗ м (высшее учебное заведение) вуз 
(югары уҡыу йорто)

ВУЗОВЕЦ М  И ВЯЗОВКА ж\ разг. вуз сту
денты, вузда уҡыусы

ВАЗОВСКИЙ, -ая, -ое вуз ...ы; вузовские
программы вуз программалары

ВУЛКАН м янартау, вулкан; действующий 
вулкан янартау; потухший вулкан һүнгән вул
кан ♦ жить (как) на вулкане тынысһыҙ йәшәү, 
һәр ваҡыт ҡурҡыныс көтөп йәшәү

ВУЛКАНИЗАЦИЯ ж; тех. вулканизация 
(көкөрт менән ҡыҙҙырып, каучукка һыгылма- 
лылыҡ бирец); метод горячей вулканизации 
ҡыҙҙырып вулканизация эшләү ысулы

ВУЛКАНИЗИРОВАТЬ сов., несов. что; 
тех. вулканизация яһау

ВУЛКАНЙЧЕСКИИ, -ая, -ое вулкан ...ы, 
вулкандан; остров вулканйческого происхож
дения вулкандан барлыҡҡа килгән утрау

ВУЛЬГАРИЗАТОР м вульгарлаштырыусы, 
тупаҫлаштырыусы

ВУЛЬГАРИЗАЦИЯ ж вульгарлаштырыу, ту
паҫ итеп (боҙоп) күрһәтеү

ВУЛЬГАРИЗИРОВАТЬ сов., несов. что 
вульгарлаштырыу, тупаҫ рәүештә боҙоп күрһә
теү; вульгаризировать искусство сәнғәтте тупаҫ 
рәүештә боҙоп күрһәтеү

ВУЛЬГАРИЗМ м; лингв, вульгаризм (әҙәби 
телгә ерле һөйләштән йәки жаргондан килеп 
ингән тупаҫ һцҙ йәки әйтем)

ВУЛЬГАРНОСТЬ ж вульгарлыҡ, тупаҫлыҡ, 
әҙәпһеҙлек; вульгарность речи телмәрҙең ту
паҫлығы

ВУЛЬГАРНЫЙ, ая, ое 1. (пошлый) вуль
гар, тупаҫ, әшәке, әҙәпһеҙ, оятһыҙ; вульгарные 
манеры әҙәпһеҙ ҡыланыштар 2. (упрощённый) 
вульгар, тупаҫ; вульгарный материалйзм вуль
гар материализм

ВУНДЕРКИНД м вундеркинд, үтә зирәк 
(отҡор) бала

ВУРДАЛАК м; фольк. убыр, албаҫты 
ВХОД м 1. инеү, кереү; вход свободный инеү 

ирекле 2. (место) инеү урыны (юлы); вход в 
туннель туннелгә инеү юлы 

ВХОДИТЬ несов. см. войтй 
входнбй, -ая, -ое инеү ...ы, инә торған; 

входнбй билет инеү билеты; входная дверь инә 
торған ишек

входйщий, -ая, -ее 1. прич. от входйть
2. прил. (полученный учреждением) ингән, инә 
торған (учреждениеға); входящая бумага инә 
торған ҡағыҙ

вхбжий, -ая, -ее разг. килеп-китеп, инеп- 
сығып йөрөүсе, үҙ кеше, таныш; быть вхожим в 
артистйческий мир артистар донъяһында үҙ ке
ше булыу

ВХОЛОСТУЮ нареч. бушҡа, юҡҡа, тиккә, 
ҡороға, файҙаһыҙға; работать вхолостую бушҡа 
эшләү

ВЦЕПИТЬСЯ сов. в кого-что; разг. (сат) 
йәбешеү, матҡып тотоу (эләктереп алыу, тото
ноу); вцепйться в волосы сәскә сат йәбешеү 

ВЦЕПЛЙТЬСЯ несов. см. вцепиться 
ВЧЕРА нареч. кисә(ге); вчера днём кисә 

көндөҙ
ВЧЕРАШНИЙ, -яя, -ее разг. кисәге; вче

рашний дождь кисәге ямғыр ♦ вчерашний день
үткәндәр, үткән заман; искать вчерашний день 
юҡҡа ваҡыт әрәм итеү, төшөп ҡалғанды эҙләү 

ВЧЕРНЁ нареч. ҡаралама хәлендә; доклад 
готов вчерне доклад ҡаралама хәлендә әҙер 

ВЧЕРТИТЬ сов. что эсенә һыҙыу; вчертйть 
треугольник в круг түңәрәк эсенә өсмөйөш 
һыҙыу

ВЧЁРЧИВАТЬ несов. см. вчертйть
ВЧЁТВЕРО нареч. дүрт тапҡыр (мәртәбә), 

д үрткә, дүрт өлөшкә; вчетверо больше дүрт 
тапҡыр ҙурыраҡ; сложйть бумагу вчетверо 
ҡағыҙҙы дүрткә бөкләү

ВЧЕТВЕРбМ  нареч. дүртәү(ләп), дүртәү 
бергә, дүртәүләшеп; работать вчетвером дүр
тәүләп эшләү

В-ЧЕТВЁРТЫХ вводи, сл. дүртенсенән 
ВЧИСТУЮ и ВЧЙСТУЮ нареч .; прост, бө

төнләй, бөтөнләйгә; уволить вчистую бөтөнләйгә 
эштән бушатыу

ВЧИТАТЬСЯ сов.; разг. аңлап (төшөнөп) 
уҡыу, үҙләштереү, үҙләштереп (төшөнөп) алыу; 
вчитаться в текст тексты аңлап уҡыу; вчитаться в 
дрёвние тексты боронғо текстарға төшөнөп алыу 

ВЧИТЫВАТЬСЯ несов. см. вчитаться
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ВЫБИТЬСЯ
ВШЁСТЕРО нареч. алты тапҡыр (мәртәбә), 

алтыға, алты өлөшкә; сложить вшестеро алтыға 
бөкләү

BITTF.CTF.PdM нареч. алтау, алтаулап, алтау 
бергә, алтаулашып; идти вшестером алтаулашып 
барыу

В ШЕСТЬГХ вводи. сл. алтынсынан 
ВШИВАТЬ несов. см. вшить 
ВШИВЕТЬ несов. бетләү, беткә батыу вшивнбй, -ая, -ое ҡушып (ҡуша) тегелгән; 

вшивные карманы ҡуша тегелгән кеҫәләр 
ВШЙВОСТЬ ж бетлелек 
ВШЙВЫЙ, ая, ое бетле
ВШИРЬ нареч. ян-яҡҡа, иңгә, киңлеккә, ар

ҡырыға; раздаться вширь арҡырыға йәйелеү; 
вода распространялась вширь һыу ян-яҡҡа йә
йелде

ВШИТЬ сов. что (эскә) ҡуша (ҡушып) тегеү, 
(эс яҡтан) тегеп ҡуйыу, араға (ҡыҫтырып) тегеп 
ҡуйыу; вшить рукав енде тегеп ҡуйыу; вшить 
карманы кеҫәләрҙе эске яҡтан тегеп ҡуйыу 

В Ъ ... приставка см. в...
ВЪЕДАТЬСЯ несов. см. въесться 
ВЪЁДЛИВОСТЬ ж; разг. 1. (едкость) ныҡ 

һеңеүсәнлек 2. (придирчивость) ваҡсыллыҡ, 
бәйләнсеклек

в ъ ё д л и в ы й , -ая, -ое разг. 1. һеңешле, һе- 
ңеүсән, үткер; въедливая краска һеңеүсән буяу; 
въедливый запах үткер еҫ 2. ваҡсыл, бәйләнсек, 
ялҡытҡыс; въедливый человек ваҡсыл кеше 

ВЪЕЗД м 1. инеү, кереү; торжественный 
въезд тантаналы инеү; въезд запрещён инеү ты
йыла 2. (место) инеү юлы (урыны), ҡапҡа; уз
кий въезд тар ҡапҡа

ВЪЕЗДНОЙ, -ая, -ое инеү (кереү) ...ы, инә 
(керә) торған (машинала, атта)] въездные во
рота инә торған ҡапҡа; въездная виза инеү ви
заһы (берәй илгә)

ВЪЕЗЖАТЬ несов. см. въехать 
ВЪЁСТЬСЯ сов. һеңеү, ныҡ һеңешеү; краска 

въелась в руки ҡулға буяу һеңгән
ВЪЁХАТЬ сов. 1. инеү, барып (килеп) инеү 

(машинала йәки атта)] въехать во двор ишек 
алдына барып инеү 2. (поселиться) күсеп килеү; 
въехать в новую квартиру яңы фатирға күсеп ки
леү 3. менеү, күтәрелеү (машинала, атта һ.б.)] 
въехать на гору тауға менеү 4. кому, во что] 
груб., прост, һуғыу, тондороу, менеп төшөү; 
въехать по морде томшоҡҡа һуғыу (тондороу) 

ВЫ мн. (вас, вам, вас, вами, о вас) мест, һеҙ 
♦ быть на “вы” с кем-л. “һеҙ” тип һөйләшеү 

ВЫ ... приставка] башҡорт телендә тцбән- 
дәге мәгәнәләрҙе белдерә: 1) эстән тышҡа йц- 
нәлтелгән хәрәкәтте, мәҫ., выбежать йүгереп 
сығыу; вывести сығарыу, алып сығыу; 2) пред
меттың береһен икенсеһенән йәки предмет
тың бер өлөшөн икенсеһенән “алыу”ҙы, “алып 
ташлау”ҙы, “сыгарыу”ҙы, мәҫ., выбить бәреп

сығарыу, һуғып төшөрөү; выломать ватып (һын
дырып) алыу; 3) эш-хәрәкәттең тулыһынса 
тамамланыуын, мәҫ., выбелить ағартып бөтөү; 
высушить киптереп бөтөү; 4) эш-хәрәкәт яр
ҙамында нимәгәлер ирешецҙе, өлгәшецҙе, мәҫ., 
выпросить һорап (үтенеп) алыу; 5) эш-хәрәкәт- 
тең тулыһынса, тейешле кимәлгә еткән бу
лыуын, мәҫ., выплакаться илап эс бушатыу (ты
нысланыу); выспаться туйғансы йоҡлау, йоҡлап 
туйыу

ВЫБАЛТЫВАТЬ несов. см. выболтать 
ВЫБЕГАТЬ несов. см. выбежать
ВЫБЕЖАТЬ сов. йүгереп сығыу; выбежать 

на улицу урамға йүгереп сығыу
ВЫБЕЛИТЬСЯ сов. (стать белым) ағарыу, 

ағартып еткереү; холсты выбелились киндер 
ағарҙы

ВЫБИВАТЬ несов. см. выбить 
ВЫБИВАТЬСЯ несов. 1. см. выбиться 

2. страд, от выбивать
ВЫБИРАТЬ несов. см. выбрать 
ВЫБИРАТЬСЯ несов. 1 .см . выбраться 1,2,  

3; 2. страд, от выбирать
ВЫБИТЬ сов. 1. кого-что бәреп (һуғып) 

сығарыу, бәреп (һуғып) төшөрөү; выбить стекло 
быяланы бәреп төшөрөү; выбить поднос из рук 
ҡулдан батмусты һуғып төшөрөү; выбить из сед
ла эйәрҙән бәреп төшөрөү; выбить затычку ты
ғынды һуғып сығарыу 2. кого-что ҡыуып (бәреп) 
сығарыу; выбить противника из окопов дошман
ды окоптарҙан бәреп сығарыу 3. что] разг. ҡа
ғыу, ҡағып сығарыу; выбить пыль из ковра 
келәмдең саңын ҡағыу 4. что (уничтожить, вы
топтать) һуғыу (боҙ һ.б.), тапап бөтөрөү, та
пау; град выбил пшеницу бойҙайҙы боҙ һуҡҡан; 
рожь выбита скотом арыш малдан тапалған 
5. что (соҡор) яһау; дождевая вода выбила ямы 
ямғыр һыуы соҡор(ҙар) яһаған 6. что (вытис
нить, вычеканить) тапау, сүкеү, баҫыу, һуғыу, 
һуғып яһау, һалыу, соҡоп яһау (яҙыу); выбить 
клеймо келәймә һалыу (һуғыу, баҫыу); выбить 
медаль медаль баҫыу; выбить имена на мрамор
ной плите мәрмәр плитаға исемдәр соҡоп яҙыу; 
выбить рисунок на сйтце ситсаға һүрәт баҫыу
♦ выбить дурь из головы аҡылға ултыртыу; 
выбить из колей юлдан сығарыу (урынлашҡан 
тәртипте боҙоу)

ВЫБИТЬСЯ сов. 1. разг. сығыу; выбиться из 
окружения ҡамауҙан сығыу 2. разг. ҡотолоу, 
арыныу; выбиться из долгов бурыстарҙан ҡото
лоу 3. (пробиться — о воде, растении и т.п.) 
бәреп (тишеп) сығыу, ҡалҡып сығыу; из про
боин выбилась вода тишектәрҙән һыу бәреп 
сыҡҡан 4. сығыу, сығып (күренеп) тороу, ял
пылдап сығып тороу; волосы выбились из-под 
шапки бүрек аҫтынан сәсе ялпылдап сығып тора
♦ выбиться в люди кеше булыу, ҡорға инеү; 
выбиться из графика (расписания) графиктан



ВЫБОИНА
(расписаниенан) сығыу; выбиться из колей юл
дан (тәртиптән) сығыу; выбиться из сйл хәлдән 
тайыу

ВЫБОИНА ж 1. (углубление на поверхно
сти) уйым, уйынты 2. (яма, ухаб) юл соҡор- 
саҡыры, юл һикәлтәһе, урғылйын

ВЫБОЛТАТЬ сов. что; разг. һөйләп биреү 
(ташлау), әйтеп һалыу (кәрәкмәгәнде, тей
ешһеҙҙе һ.б.)

ВЫБОР м 1. см. выбрать 1; выбор про
фессии профессия һайлау 2. һайлағаны, һайлап 
алғаны, һайлаған кешеһе; одобрить его выбор 
уның һайлағанын (һайлаған кешеһен) хуп күреү
3. төрлө, һәр (күп) төрлө; в магазйне большой 
выбор товаров магазинда тауарҙар күп төрлө
4. мн. выборы һайлауҙар, һайлау; выборы пре
зидента президент һайлау ♦ без выбора һайлап- 
нитеп тормайынса; на выбор теләгәнде; по сво
ему (по моему) выбору үҙе (үҙем) теләгәнсә, үҙе 
(үҙем) теләгәнде

ВЫБОРКА ж 1. см. выбрать 4, 5; выборка 
сети ау тартып сығарыу; выборка грунта туп
раҡ алыу 2. обычно мн. выборки күсермә, 
өҙөмтә, өҙөк, һайланма; статистйческие выбор
ки статистик һайланмалар; выборки из произве
дений А .С.Пушкина А.С.Пушкин әҫәрҙәренән 
өҙөктәр

ВЫБОРНОСТЬ л  : һайлап ҡуйылыу; выбор
ность руководящих органов етәксе органдарҙың 
һайлап ҡуйылыуы

ВЫБОРНЫЙ, ая, -ое 1. һайлап ҡуйылған 
(ҡуйыла торған), һайланған; выборное лицо 
һайлап ҡуйылған кеше 2. һайлау ...ы; выборное 
собрание һайлау йыйылышы 3. в знач. сущ. 
выборный м һайлап ҡуйылған кеше

ВЫБОРОЧНЫЙ, ая, ое һайлап, һайланма; 
выборочная проверка һайлап тикшереү; выбо
рочное обследование һайланма тикшереү

ВЫБОРЩИК м 1. (тот, кто производит 
выборку) һайлаусы, һайлап (сүпләп) алыусы 
2. һайлаусы, выборщик (һайлауҙар кцп баҫҡыс
лы булганда, һайлаусылар тарафынан ебәрел
гән кеше)

ВЫБРАКОВАТЬ сов. кого-что; спец, бракка 
сығарыу, брак тип һанау

ВЫБРАКбВЫВАТЬ несов. см. выбраковать 
ВЫБРАНИТЬ сов. кого-что; разг. әрләү, 

әрләп ташлау, һүгеп ташлау, орошоу
ВЫБРАСЫВАТЬ несов. см. выбросить 
ВЫБРАСЫВАТЬСЯ несов. 1. см. выбро

ситься 2. страд, от выбрасывать
ВЫБРАТЬ сов. 1. кого-что һайлау, һайлап 

алыу; выбрать профессию профессия һайлау 
2. что; разг. сүпләү, сүпләп (айырып) алыу, та
ҙартыу; выбрать ягоды еләк таҙартыу; выбрать 
семена орлоҡто сүпләп алыу 3. кого-что һайлау, 
һайлап ҡуйыу; выбрать депутата депутат һайлау 
4. что алыу, алып бөтөрөү; выбрать из сундука

все вещи һандыҡтан бөтә нәмәләрҙе алып бө
төрөү 5. что күтәреү, тартып алыу (сығарыу); 
выбрать сеть ауҙы тартып сығарыу; выбрать 
якорь якорь күтәреү 6. что; разг. (буш ваҡыт) 
табыу; выбрать свободную минуту буш ваҡыт 
табыу

ВЫБРАТЬСЯ сов.', разг. 1. сығыу, йырып 
(йырынып) сығыу; выбраться из дома өйҙән йы- 
рынып сығыу; машина не может выбраться из 
грязи машина батҡаҡтан сыға алмай 2. ҡотолоу, 
арыныу, сығыу; выбраться из нужды мохтаж
лыҡтан сығыу 3. күсенеү, күсеп сығыу; онй 
выбрались в соседний дом улар күрше йортҡа 
күсенде 4. разг. (отыскаться — о времени) 
(ваҡыт) табылыу; у него выбралось свободное 
время уның буш ваҡыты табылды 

ВЫБРИВАТЬ несов. см. выбрить 
ВЫБРИТЬ сов. что ҡырыу, ҡырып ташлау, 

ҡырҙырыу, ҡырҙырып ташлатыу, алыу, алды
рыу; выбрить голову баш ҡырҙырыу

ВЫБРИТЬСЯ сов. ҡырыныу, ҡырынып алыу 
ВЫБРОС м ташлау, ырғытыу, сығарып таш

лау (ырғытыу); выброс промышленных отходов 
сәнәғәт ҡалдыҡтарын сығарып ташлау

ВЫБРОСИТЬ сов. 1. кого-что ташлау, сыға
рып ташлау, алып ташлау, ырғытыу, сығарып ыр
ғытыу (бәреү); выбросить папиросы папирос 
ырғытыу; выбросить лйшнюю цитату артыҡ цита
таны алып ташлау 2. (поднять на высоту) юғары 
(өҫкә) күтәреү; выбросить флаг флаг күтәреү 
3. что; прост, сығарыу; выбросить товар на 
рынок баҙарға тауар сығарыу 4. (выпустить на
ружу, дать побеги) сығарыу, ебәреү; выбросить 
росткй үҫентеләр сығарыу; лук выбросил зелёные 
стрелки һуған йәшел ҡыяҡ ебәрҙе ♦ выбросить за 
борт сығарып ташлау, кире ҡағыу; выбросить из 
головы (из сердца, из памяти) баштан (йөрәктән, 
хәтерҙән) сығарып ташлау; выбросить лозунг ло
зунг иғлан итеү; выбросить на улицу кого: 
1) өйҙән ҡыуып сығарыу; 2) эштән ҡыуып сығарыу 

ВЫБРОСИТЬСЯ сов. ташланыу, һикереү; 
выброситься на парашютах парашюттан һике 
реү; выброситься из окна тәҙрәнән ташланыу 

ВЫБЫВАТЬ несов. см. выбыть 
ВЫБЫТИЕ с см. выбыть; выбытие корабля 

караптың китеүе
ВЫБЫТЬ сов. 1. сығыу, китеү; выбыть в сто

лицу баш ҡалаға китеү 2. (перестать числить
ся где-л.) төшөп ҡалыу, китеү; выбыть из 
школы мәктәптән китеү; выбыть из спйсков исе 
млектән төшөп ҡалыу ♦ выбыть из строя сафтан 
сығыу

ВЫВАЛИВАТЬ I несов. см. вывалить 
ВЫВАЛИВАТЬ II несов. см. вывалять 
ВЫВАЛИВАТЬСЯ I несов. 1. см. вывалить

ся 2. страд, от вываливать I
ВЫВАЛИВАТЬСЯ II несов. 1. см. вывалять

ся 2. страд, от вываливать II



ВЫВЕСТИ
ВЫВАЛИТЬ сов. 1. кого-что; разг. ауҙарыу, 

ауҙарып ташлау (төшөрөү, бушатыу), түгеү; 
вывалить уголь из машйны күмерҙе машинанан 
ауҙарып бушатыу 2. прост, (выйти откуда-л. 
толпой) ағылып (эркелеп) килеп сығыу, ағы
лыу, эркелеү

ВЫВАЛИТЬСЯ сов. 1. төшөү, төшөп китеү, 
килеп төшөү, йығылып (ауып) төшөү; зуб выва
лился теш төштө; птенцы вывалились из гнезда 
ҡош балалары оянан йығылып төшкән 2. прост, 
см. вывалить 2

ВЫВАЛЯТЬ сов. кого-что; прост, аунатыу, 
аунатып (ҡолатып) бысратыу; вывалять в снегу 
ҡарҙа аунатыу

ВЫВАЛЯТЬСЯ сов.', прост, аунау, аунап 
(ҡолап) бысраныу; вываляться в песке ҡомда 
аунау

ВЫВАРИВАТЬ несов. см. выварить 
ВЫВАРИВАТЬСЯ несов. 1. см. вывариться 

2. страд, от вываривать
ВЫВАРИТЬ сов. что 1. ҡайнатып табыу 

(алыу), ҡайнатыу; выварить соль из морской 
воды диңгеҙ һыуынан ҡайнатып тоҙ алыу 
2. иҙелгәнсе бешереү; выварить мясо итте 
иҙелгәнсе бешереү

ВЫВАРИТЬСЯ сов. ҡайнап иҙелеп бөтөү, 
иҙелеп бешеү

ВЫВАРКА ж см. выварить 1; выварка Саха
ра ҡайнатып шәкәр алыу

ВЫВАРКИ только мн.; спец, ултырма, ҡал
дыҡ (ҡайнатҡандан һуң)

ВЫВЕДАТЬ сов. что; разг. һорашып серен 
алыу (асыҡлау), белеү, төпсөнөп белеү; выве
дать тайну серҙе төпсөнөп белеү

ВЫВЕДЁНИЕ с см. вывести 1 — 7; выведение 
формулы формула сығарыу; выведение новых 
пород скота малдың яңы тоҡомдарын килтереп 
сығарыу; выведение пятен тапты бөтөрөү 

ВЫВЁДЫВАТЬ несов. см. выведать 
ВЫВЕЗТИ сов. кого-что 1. сығарыу, алып 

китеү (сығыу), сығарып ташлау (түгеү); вывез
ти раненых с лйнии фронта фронт һыҙығынан 
яралыларҙы сығарыу; вывезти удобрения на 
поля баҫыуға ашлама сығарыу; вывезти мебель 
йорт йыһазын алып сығыу 2. (привезти с со
бой) алып ҡайтыу (килеү); вывезти кнйги из-за 
гранйцы сит илдән китаптар алып ҡайтыу 3. пе- 
рен., прост, (выручитъ) ҡотҡарыу, ҡотолдороу; 
меня вывез счастливый случай мине бәхетле ос 
раҡ ҡотҡарҙы ♦ вывезти на себе үҙ елкәңдә 
күтәреү (ауырлыҡты, эште һ.б.)

ВЫВЕРИТЬ сов. что тикшереү, дөрөҫләү; 
выверить списки избирателей һайлаусылар исе
млеген тикшереү; выверить часы сәғәт дөрөҫләү 

ВЫВЕРКА ж; разг. см. выверить — выве
рять; выверка весов үлсәүҙе дөрөҫләү

ВЫВЕРНУТЬ сов. что 1. бороп алыу (сы
ғарыу); вывернуть винт винтты бороп сығарыу;

вывернуть лампочку лампочканы бороп алыу 
2. (выдернутъ силой) йолҡоп алыу (сығарыу, 
ауҙарыу); буря вывернула дерево дауыл ағасты 
йолҡоп ауҙарған 3. әйләндереп сығарыу, әйләнеп 
китеү 4. разг. (вывихнутъ) ҡаймыҡтырыу, 
быуынын сығарыу; вывернуть руку ҡулды ҡай
мыҡтырыу 5. (перевернутъ изнанкой наружу) 
әйләндереү (тиҫкәре ягын, эске ягын); вывер
нуть карманы кеҫәләрҙе әйләндереү; вывернуть 
рукав еңде әйләндереү

ВЫВЕРНУТЬСЯ сов. 1. разг. боролоп сы
ғыу; болт вывернулся болт боролоп сыҡты 
2. разг. (вывихнуться) ҡаймығыу, быуын сы
ғыу 3. (изнанкой наружу) әйләнеү; карман вы
вернулся кеҫә (тиҫкәре яғына) әйләнгән 4. (вы
скользнуть из чъих-л. рук) ысҡыныу, ысҡынып 
китеү; мальчик вывернулся малай ысҡынып кит
те 5. перен., разг. (выйти из затруднительно
го положения) ҡотолоу, ҡотолоп сығыу; вывер
нуться из беды бәләнән ҡотолоу 6. прост, (вне
запно появиться) ҡапыл килеп сығыу; из-за по
ворота вывернулся конный отряд боролманан 
атлы отряд килеп сыҡты

ВЫВЕРТ м; разг. 1. боролош, бөгөлөш; пля
сать с вывертами боролоштар яһап бейеү 
2. (причуда) әкәмәт, сәйер ҡыланыш, әкәмәтлек, 
сәйерлек; человек с вывертами сәйер ҡыланыш
лы кеше

ВЫВЕРТЫВАТЬ несов. см. вывернуть 
ВЫВЁРТЫВАТЬСЯ несов. 1 .см . вывернуть

ся 2. страд, от вывёртывать
ВЫВЕРЙТЬ несов. см. выверить
ВЫВЕСИТЬ I сов. что элеү, элеп ҡуйыу, 

сығарып элеү; вывесить флаги флагтар элеү; 
вывесить зимнюю одежду ҡышҡы кейемдәрҙе 
сығарып элеү; вывесить приказ приказ элеү 

ВЫВЕСИТЬ II сов. что (определить вес) 
үлсәү, үлсәп сығыу (тикшереү); вывесить тару 
тараны үлсәп сығыу

ВЫВЕСКА I ж 1. вывеска; вывеска инсти
тута институт вывескаһы 2. перен. (показная 
сторона) күҙ буяу, пәрҙә

ВЫВЕСКА II ж см. вывесить II
ВЫВЕСТИ сов. кого-что 1. (кого-что) сыға

рыу, алып сығыу; вывести детей на прогулку ба
лаларҙы тышта йөрөргә алып сығыу 2. кого-что 
сығарыу; вывести из состава президиума прези
диум составынан сығарыу 3. что (килтереп) сы
ғарыу, яһау; вывести формулу формула сыға
рыу; вывести заключение һығымта яһау 4. кого 
(баҫып) сығарыу; вывести цыплят себеш баҫып 
сығарыу 5. кого-что үҫтереү, килтереп сығарыу, 
барлыҡҡа килтереү; вывести новый сорт пшенй 
цы бойҙайҙың яңы сортын сығарыу 6. что (по
строитъ) төҙөү, һалыу, күтәреү; вывести крышу 
ҡыйыҡ күтәреү; вывести баню мунса һалыу 7. ко
го-что (уничтожитъ) бөтөрөү, (юҡҡа) сығарыу; 
вывести пятно тапты бөтөрөү; вывести тараканов

7 зак. 2.0084.05



ВЫВЕСТИСЬ
тараҡандарҙы бөтөрөү 8. что (старательно на
писать) тырышып һыҙыу (яҙыу), сығарыу; вы
вести буквы хәрефтәрҙе тырышып яҙыу 9. что 
(старательно спеть) (тырышып) сығарыу, баш
ҡарыу, йырлау; вывести ноту нотаны сығарыу 
10. кого-что (изобразить) һүрәтләү, тасуирлау, 
кәүҙәләндереү; вывести в пьесе человека нового 
тйпа пьесала яңы типтағы кешене кәүҙәләндереү 
♦ вывести отметку (балл) уртаса баһа сығарыу; 
вывести наружу что асып һалыу; вывести в 
люди кого кеше итеү; вывести в расход юҡ итеү; 
вывести из терпения сығырынан сығарыу, түҙем
леген бөтөрөү; вывести из равновесия; вывести 
из себя сығырынан сығарыу; вывести из строя 
сафтан сығарыу; вывести на дорогу дөрөҫ юлға 
баҫтырыу (сығарыу); вывести на чйстую воду 
фаш итеү, асып һалыу

ВЫВЕСТИСЬ сов. 1. бөтөү, юғалыу, ҡулла
ныуҙан сығыу, юҡ булыу, юҡҡа сығыу; старые 
обычаи вывелись иҫке ғөрөф-ғәҙәттәр юғалды; 
моль вывелась көйә бөттө 2. (появиться — о 
птенцах) сығыу; цыплята вывелись себештәр 
сыҡты

ВЫВЕТРИВАТЬ несов. см. выветрить 
ВЫВЕТРИВАТЬСЯ несов. 1 .см . выветрить

ся 2. страд, от выветривать
ВЫВЕТРИТЬ сов. что 1. елләтеү, елләтеп 

алыу, елләтеп сығарыу (бөтөрөү); выветрить из 
комнаты запах табака бүлмәнән тәмәке еҫен ел
ләтеү 2. ел ашау (елгә ашалыу), емереү, елгә ки- 
беү 3. перен. иҫтән (хәтерҙән) сығарыу, онотто
роу; выветрить из памяти хәтерҙән сығарыу 

ВЫВЕТРИТЬСЯ сов. 1. елләү, (елләп, тара
лып) бөтөү, ел менән бөтөү (таралыу); угар 
выветрился еҫ бөттө 2. геол. (елгә) ашалыу, еме
релеү, елгә кибеү; горная порода выветрилась 
тау тоҡомдары елгә ашалған 3. перен. (забыть
ся) иҫтән (хәтерҙән) сығыу, онотолоу 

ВЫВЁШИВАНИЕ с см. вывесить I 
ВЫВЁШИВАТЬ I несов. см. вывесить I 
ВЫВЁШИВАТЬ II несов. см. вывесить II 
ВЫВИНТИТЬ сов. что бороп сығарыу 

(алыу); вывинтить гайку гайканы бороп алыу 
ВЫВИНТИТЬСЯ сов. боролоп сығыу; лам

почка вывинтилась лампочка боролоп сыҡты 
ВЫВИНЧИВАТЬ несов. см. вывинтить 
ВЫВЙНЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. вывин

титься 2. страд, от вывйнчивать
ВЫВИХ м 1. быуын сығыу (тайыу), ҡаймы

ғыу; вывих рукй ҡул быуыны сығыу; вправить 
вывих быуын ултыртыу 2. (место) быуын сыҡ
ҡан (тайған) урын, ҡаймыҡҡан урын 3. перен., 
разг. тайпылыш; вывихи в работе эштәге тайпы
лыштар; теоретйческие вывихи теоретик тайпы
лыштар

ВЫВИХНУТЬ сов. что быуын сығарыу (тай
ҙырыу), ҡаймыҡтырыу; вывихнуть ногу аяҡ 
быуынын сығарыу

ВЫВИХНУТЬСЯ сов. быуыны сығыу (та
йыу), ҡаймығыу; рука вывихнулась ҡул быуы
ны сыҡҡан

ВЫВОД м 1. см. вывести 1—5; вывод войск
ғәскәрҙе сығарыу; вывод математйческой фор
мулы математик формула сығарыу; вывод птен
цов ҡош балаһын сығарыу 2. һығымта, йомғаҡ, 
нәтижә; правильный вывод дөрөҫ һығымта
3. тех. сығарма (тышҡа сыгарылган сым) 

ВЫВОДИТЬ несов. см. вывести 
ВЫВОДИТЬСЯ несов. 1. см. вывестись

2. страд, от выводйтьвыводнбй, -ая, -ое сығарыу ...ы, сығара 
торған; выводнбй аппарат сығарыу аппараты 

ВЫВОДОК м бер оя (балалары), бер инә (ба
лалары); выводок дйких уток бер оя ҡыр өйрәге 
бәпкәләре; волчий выводок бер оя бүре балала
ры, бер инә бүренең балалары

ВЫВОЗ м 1. см. вывезти 1,2;  вывоз детей в 
лагерь балаларҙы лагерға алып китеү 2. (экс
порт) ситкә сығарыу, экспорт; вывоз товаров 
тауарҙы сит илгә сығарыу

ВЫВОЗИТЬ сов. что; прост, бысратыу; вы
возить брюки в грязй салбарҙы батҡаҡҡа быс
ратыу

ВЫВОЗИТЬ несов. кого-что 1. см. вывезти 
2. сығарыу, ситкә сығарыу, экспортҡа ебәреү; 
вывозйть нефть нефтте ситкә сығарыу

ВЫВОЗИТЬСЯ сов.; прост, бысраныу, буя
лыу; ребёнок вывозился в песке бала ҡомда бы 
сранган

ВЫВОЗКА ж см. вывезти 1,2; вывозка удо
брений ашлама сығарыувывознбй, -ая, -ое 1. сығарыу ...ы; вы
возная система сығарыу системаһы 2. ситкә 
сығарыу ...ы, ситкә сығарғанда алына торған; 
вывознбй тарйф ситкә сығарыу тарифы 

ВЫВОЛАКИВАТЬ несов. см. выволочь 
ВЫВОЛОЧКА ж; прост. 1. см. выволочь 

2. (наказание) әрләү, орошоу, кәрәген биреү; 
задать выволочку кәрәген биреү

ВЫВОЛОЧЬ сов. кого-что; разг. һөйрәп (өҫ
төрәп) сығарыу; выволочь мешок мукй бер тоҡ 
ондо һөйрәп сығарыу

ВЫВОРАЧИВАТЬ несов. см. выворотить 
ВЫВОРАЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. выворо

титься 2. страд, от выворачивать
ВЫВОРОТИТЬ сов. что; прост. 1. аҡтарып 

(ҡуптарып) сығарыу (алыу), аҡтарып (ҡуптарып) 
ташлау; смерч выворотил деревья ҡойон ағас
тарҙы аҡтарып ташлаған 2. разг. әйләндереү, тиҫ
кәре яғын әйләндереү; выворотить тулуп толоп
тоң тиҫкәре яғын әйләндереү 3. (перешить, вы
вернув наизнанку) тиҫкәре яғын әйләндереп тегеү
4. прост, түңкәреү, ауҙарып ебәреү, әйләндереп 
ебәреү; выворотить сани сананы түңкәреү

ВЫВОРОТИТЬСЯ сов.; разг. см. вывер
нуться 3, 4



ВЫГРУЗИТЬ
ВЫГАДАТЬ сов. что отоу (алдан уйлап, 

иҫәпләп), (аҡсаны) файҙаға ҡалдырыу; выгадать 
время ваҡыт отоу; выгадать сто рублей йөҙ һум
ды файҙаға ҡалдырыу

ВЫГАДЫВАТЬ несов. см. выгадать 
ВЫГИБ м бөгөл, бөгөлмә, бөгөлөш, бөгөм; 

выгиб дуги дуға бөгөмө
ВЫГИБАТЬ несов. см. выгнуть 
ВЫГИБАТЬСЯ несов. 1. см. выгнуться 

2. страд, от выгибать
ВЫГЛАДИТЬ сов. что 1. (выровнять) шы

мартыу, тигеҙләү 2. (выутюжитъ) үтекләү 
ВЫГЛАЖИВАТЬ несов. см. выгладить 
ВЫГЛЯДЕТЬ I сов. что', прост, күреү, кү

реп ҡалыу (алыу); он выглядел в толпе зна
комое лицо ул халыҡ араһында таныш йөҙ 
күреп ҡалды

ВЫГЛЯДЕТЬ II несов. күренеү, булып күре
неү, төҫ алыу; торжественно выглядеть тантана 
лы төҫ алыу; дом выглядит совсем новым йорт 
бөтөнләй яңы булып күренә

ВЫГЛЙДЫВАТЬ I несов. см. выглядеть I 
ВЫГ ЛЙ ДЫВАТЬ II несов. см. выглянуть 
ВЫГЛЯНУТЬ сов. 1. һонолоп (ынтылып) ҡа

рау; выглянуть из окна тәҙрәнән һонолоп ҡарау 
2. күренеү, килеп сығыу; из-за туч выглянула 
луна болоттар араһынан ай күренде

ВЫГНАТЬ сов. 1. кого-что ҡыуыу, ҡыуып 
сығарыу (ебәреү); выгнать йз дому өйҙән ҡыуып 
сығарыу; выгнать скот в поле малдарҙы яланға 
ҡыуыу; выгнать с работы эштән ҡыуып сығарыу 
2. что\ спец. ҡыуыу, ҡайнатыу; выгнать спирт 
спирт ҡыуыу

ВЫГНИВАТЬ несов. см. выгнитьвыгнить сов. сереү, эстән сереү; выгнила 
сердцевина дерева ағас үҙәге серегән

ВЫГНУТЬ сов. что бөгөү, бөгөп ҡуйыу, 
бөкрәйтеү, көмрәйтеү; выгнуть йвовый прутик 
тал сыбыҡты бөгөү; кошка выгнула спйну бесәй 
һыртын көмрәйтте

ВЫГНУТЬСЯ сов. бөгөлөү, бөкрәйеү, көм
рәйеү

ВЫГОВАРИВАТЬ несов. 1. см. выговорить
2. кому, разг. иҫкәртеү яһау, әрләү, шелтәләү 

ВЫГОВАРИВАТЬСЯ несов. 1. см. выгово
риться 2. страд, от выговаривать 1

ВЫГОВОР м 1. (произношение) әйтелеш, һөй
ләү; чйстый выговор дөрөҫ әйтелеш 2. шелтә; дать 
выговор шелтә биреү; строгий выговор ҡаты шел
тә; выговор с предупреждением иҫкәртеүле шелтә 

ВЫГОВОРИТЬ сов. что 1. (произнести) әй
теү, әйтеп биреү, әйтеп ҡуйыу; выговорить сло
ва правильно һүҙҙәрҙе дөрөҫ әйтеү 2. разг. алдан 
һорап алыу (ҡуйыу), алдан шартын әйтеп ҡу
йыу; выговорить дополнительные деньги өҫтәл 
мә аҡса алыу шартын әйтеп ҡуйыу

ВЫГОВОРИТЬСЯ сов.', разг. әйтеп бөтөрөү, 
бөтәһен дә әйтеү (һөйләү)

ВЫГОДА ж 1. (прибылъ) табыш, төшөм, 
файҙа; извлечь выгоду табыш алыу 2. (польза) 
файҙа; иметь выгоду файҙа булыу (алыу)

ВЫГОДНО 1. нареч. файҙа менән, табыш ме
нән, файҙалы итеп; продать выгодно файҙа ме
нән һатыу 2. в знач. сказ, файҙалы, табышлы; 
это выгодно для производства сәнәғәт өсөн был 
файҙалывыгодный, -ая, -ое 1. файҙалы, төшөмлө, 
табышлы; выгодная сделка файҙалы килешеү; 
выгодная торговля табышлы сауҙа 2. файҙалы, 
өҫтөнлөклө, уңайлы, яйлы; выгодная должность 
өҫтөнлөклө вазифа

ВЫГОН м 1. см. выгнать; выгон лошадей в 
поле аттарҙы яланға ҡыуыу 2. (пастбище) кө
төүлек, утлауыҡ, тапам; пастй коров на выгоне 
һыйырҙарҙы көтөүлектә көтөү

ВЫГОНКА ж; разг., спец. см. выгнать 2; вы
гонка дёгтя дегет ҡайнатыувыгонять несов. см. выгнать 

ВЫГОРАЖИВАТЬ несов. см. выгородить 
ВЫГОРАТЬ I несов. см. выгореть I 
ВЫГОРАТЬ II несов. см. выгореть II 
ВЫГОРЕВШИЙ, -ая, -ее 1. прич. от выго

реть I; выгоревшие от солнца хлеба ҡояшта кибеп 
бөткән иген 2. прил. ҡояшта уңған (янған), ҡояш 
ашаған; выгоревший плащ ҡояшта уңған плащ 

ВЫГОРЕТЬ I сов. 1. (сгореть, высохнутъ) 
яныу, кибеп (янып, көйөп) бөтөү; дом выгорел 
өй янып бөткән; степь выгорела дала көйөп 
бөткән 2. (выцвести) ҡояшта уңыу (яныу), 
уңып бөтөү, ҡояш ашау; платье выгорело күл
дәк уңып бөткән

ВЫГОРЕТЬ II сов.', прост, уңыу (уң булыу), 
(эш) бешеү, (эш) барып (килеп) сығыу; дело 
выгорело эш беште

ВЫГОРОДИТЬ сов. 1. что (отделить изго
родью) кәртәләү, кәртәләп алыу, ҡамалау; выго
родить сад баҡсаны кәртәләп алыу 2. кого-что', 
прост, аралау, яҡлау, ҡурсалау, аралап ҡалыу, 
яҡлап алып ҡалыу; выгородить др5та дуҫты 
яҡлау

ВЫГРАВИРОВАТЬ сов. что гравёрлау, гра
вюра яһау, соҡоп яҙыу, семәрләү 

ВЫГРЕБАТЬ несов. см. выгрести 
ВЫ ГРЕБНбЙ, -ая, -ое сүп-сар түгә торған 

♦ выгребная яма сүп-сар түгә торған соҡор 
ВЫГРЕСТИ сов. 1. что һоҫоп алыу (сыға

рыу), көрәп алыу (сығарыу); выгрести жар из 
печки мейестәге ҡуҙҙы һоҫоп алыу 2. (вёслами) 
ишеп (килеп) сығыу, ишеп барып етеү; выгрести 
к берегу ярға ишеп килеп сығыу

ВЫГРУЖАТЬ несов. см. выгрузить 
ВЫГРУЖАТЬСЯ несов. 1. см. выгрузиться 

2. страд, от выгружать
ВЫГРУЗИТЬ сов. кого-что (йөктө) буша

тыу, бушатып бөтөрөү (алыу); выгрузить станкй 
станоктарҙы бушатыу

Т



ВЫГРУЗИТЬСЯ
ВЫГРУЗИТЬСЯ сов. 1. йөк бушатыу, буша

тылыу; судно выгрузилось судно бушатылды
2. (высадиться) төшөү, төшөп ҡалыу, сығыу; 
полк выгрузился из эшелона полк эшелондан 
төшөп ҡалды

ВЫГРУЗКА ж см. выгрузить, выгрузиться; 
выгрузка теплохода теплоходтағы йөктө буша
тыу; место выгрузки войск ғәскәрҙең төшөү 
урыны

ВЫГРЫЗАТЬ несов. см. выгрызть
ВЫГРЫЗТЬ сов. что кимереп тишеү, киме

реп ашау, кимереү
ВЫГУЛ м; с.-х. 1. см. выгуляться 2. ялан 

кәртә, тышҡы кәртә
ВЫГУЛЯТЬСЯ сов.', с.-х. һимереү 
ВЫДАВАТЬ несов. см. выдать 
ВЫДАВАТЬСЯ I несов. см. выдаться 
ВЫДАВАТЬСЯ II страд, от выдавать 
ВЫДАВИТЬ сов. что 1. һығып (һытып, ҡы

ҫып) сығарыу; выдавить сок из лимона лимондың 
һутын һығып сығарыу 2. перен. көсләп (һығып) 
сығарыу; выдавить улыбку көсләп йылмайыу
3. баҫып (этеп, төртөп) ватыу; выдавить стекло 
быяланы төртөп ватыу 4. (вытиснить) баҫып тө
шөрөү (сығарыу, яһау), эҙ ҡалдырыу; выдавить 
рисунок на жести ҡалайға һүрәт баҫып төшөрөү

ВЫДАВИТЬСЯ сов. 1. сығыу (ҡыҫыуҙан, һы
йыуҙан)', паста выдавилась из тюбика тюбиктан 
паста сыҡты 2. килеп сығыу (төшөү), ватылыу 
(баҫыуҙан, ҡыҫыуҙан)', спйнка стула выдавилась 
ултырғыстың арты ватылған 3. (вытисниться) 
сығыу, төшөү (эҙ, рәсем һ.б. тураһында) 

ВЫДАВЛИВАТЬ несов. см. выдавить 
ВЫДАВЛИВАТЬСЯ несов. 1. см. выдавить

ся 2. страд, от выдавливать
ВЫДАИВАТЬ несов. см. выдоить 
ВЫДАЛБЛИВАТЬ несов. см. выдолбить 
ВЫДАНЬЕ: на выданье уст. еткән, кейәүгә 

бирерлек (ҡыҙ)
ВЫДАТЬ сов. 1. что биреү, өләшеү, таратыу; 

выдать зарплату эш хаҡы биреү 2. кого-что (воз
вратить) кире биреү (ҡайтарыу); выдать пере
бежчика ҡасып сығыусыны кире ҡайтарыу 3. ко
го-что (обнаружить, разоблачить) асыу, фаш 
итеү, тоттороу, һатыу, белгертеү, белдереү; вы
дать тайну серҙе асыу; не выдать своего со
стояния үҙеңдең хәлеңде белгертмәү; выдать 
друга дуҫты һатыу 4. за кого-что (представить 
не тем) итеп (тип) күрһәтеү, тигән булыу; выдать 
себя за знатока лошадей үҙен аттар белгесе итеп 
күрһәтеү 5. что (добыть) табыу, сығарыу, эшләп 
биреү; выдать нефть сверх плана пландан тыш 
нефть сығарыу ♦ не выдай(те)! һатма(ғыҙ)!, ҡот
ҡарығыҙ)!; выдать себя үҙеңде-үҙең фаш итеү 

ВЫДАТЬСЯ сов. 1. һонолоп (сығып, һерә
йеп, ҡалҡып) тороу; уступ скалы выдался в 
море ҡаяның киртләсе диңгеҙгә сығып тора 
2. (отличиться) айырылып (күренеп) тороу,

айырылып сығыу; мальчик выдался из группы
малай төркөмдән айырылып торҙо 3. разг. (ока
заться, случиться) тура килеү, булыу; выдался 
солнечный день ҡояшлы көн тура килде

ВЫДАЧА ж 1. см. выдать 1—3, 5; выдача 
удостоверений танытма биреү; выдача продук
ции продукция сығарыу; выдача преступников 
енәйәтселәрҙе тоттороу 2. (то, что выдано) би
релгән нәмә (аҡса, тауар һ.б.)', крупная выдача 
күпләп бирелгән

ВЫДАЮЩИЙСЯ, -аяся, -ееся 1. прич. от 
выдаваться 1, 2 ; 2. прил. күренекле, атаҡлы, 
ҙур; выдающийся успех ҙур уңыш; выдающий
ся актёр күренекле актёр

ВЫДВИГАТЬ несов. см. выдвинуть 
ВЫДВИГАТЬСЯ несов. 1. см. выдвинуться 

2. тартып (шыуҙырып, этеп) сығарылыу; доска 
стола выдвигается өҫтәл таҡтаһы тартып 
сығарыла 3. страд, от выдвигать 

ВЫДВИЖЁНЕЦ м үрләтелгән кеше 
ВЫДВИЖЕНИЕ с см. выдвинуть, выдви

нуться; выдвижение кандидатов в депутаты де
путатлыҡҡа кандидаттар күрһәтеүвыдвижнбй, -ая, -ое шыуҙырмалы, тартып 
сығармалы; выдвижная дверь шыуҙырмалы ишек 

ВЫДВИНУТЬ сов. 1. что этеп (тартып) сы
ғарыу (күсереү), шылдырыу; выдвинуть стол на 
середйну комнаты өҫтәлде бүлмә уртаһына шыл
дырыу; выдвинуть ящик стола өҫтәл тартмаһын 
тартып сығарыу 2. что (алға) ҡуйыу, (алға) сы
ғарыу; выдвинуть плечо вперёд яурынды алға 
сығарыу 3. перен. (предложить для обсужде
ния) тәҡдим итеү, күрһәтеү, ҡуйыу, ташлау; вы
двинуть обвинение ғәйеп ташлау; выдвинуть 
тезис тезис тәҡдим итеү 4. күрһәтеү, үрләтеү, 
күтәреү, ҡуйыу; выдвинуть на должность масте
ра мастер вазифаһына күрһәтеү

ВЫДВИНУТЬСЯ сов. 1. алға сығыу, алға кү
сеү (китеү), алға барып урынлашыу; правый 
фланг выдвинулся уң фланг алға күсте; выдви
нуться из толпы халыҡ төркөмөнән алға сығыу 
2. үрләү, күтәрелеү; талантливый артйст быстро 
выдвинулся һәләтле артист тиҙ күтәрелде

ВЫДВОРИТЬ сов. кого-что ҡыуыу, һөрөү, 
ҡыуып (һөрөп) сығарыу; выдворить за пределы 
страны илдән ҡыуып сығарыу

ВЫДВОРЯТЬ несов. см. выдворить 
ВЫДЕЛ м 1. уртаҡ мөлкәттең бүленгән өлө

шө, бүлендек 2. уртаҡ мөлкәтте бүлеп биреү 
ВЫДЕЛАТЬ сов. что 1. оҫта итеп яһау (эш

ләү); выделать рисунок на вазе вазала оҫта итеп 
биҙәк яһау 2. (обработать) эшкәртеү, иләү; 
выделать кожу тире эшкәртеү

ВЫДЕЛЕНИЕ с 1. см. выделить, выделить
ся; выделение в самостоятельное предприятие 
үҙ аллы предприятиеға бүленеү; выделение пота 
тир (бүленеп) сығыу 2. обычно мн. выделения 
физиол. бүленде



ВЫДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое физиол. бүлеп 
сығарыу ...ы, бүлеп сығара торған; выделйтель 
ные органы бүлеп сығарыу органдары

ВЫДЕЛИТЬ сов. 1. кого-что бүлеү, айырыу, 
бүлеп (айырып) алыу, бүлеп (айырып) биреү, 
бүлеп (айырып) сығарыу, бүлеп (айырып) сы
ғыу; выделить участок для стройтельства төҙө 
лөш өсөн ер бүлеп биреү; выделить группу воп
росов бер төркөм һорауҙы айырып алыу 2. кого- 
что билдәләү, айырыу, айырып күрһәтеү (би
реү); выделить текст курсйвом тексты курсив 
менән айырып күрһәтеү 3. кого-что; ист. (иму
щественно отделить) башҡа сығарыу, айырып 
сығарыу; выделить женатого сына өйләнгән ул
ды башҡа сығарыу 4. что (вывести наружу, 
удалить) бүлеп сығарыу, сығарыу; выделить уг 
лекйслый газ углекислый газ бүлеп сығарыу 

ВЫДЕЛИТЬСЯ сов. 1. айырылыу, бүленеү, 
айырылып (бүленеп) сығыу; выделиться в само
стоятельный отдел үҙ аллы бүлек булып айыры
лып сығыу; выделиться из толпы төркөмдән 
айырылыу 2. (отличиться) айырылып тороу; 
выделиться средй ровесников йәштәштәр ара 
һында айырылып тороу 3. ист. башҡа сығыу, 
айырылып сығыу; выделиться от родйтелей ата- 
әсәнән башҡа сығыу

ВЫДЕЛКА ж 1. см. выделать — выделы
вать; выделка кожи тире иләү; выделка кирпи
ча кирбес һуғыу 2. эшләнеш, эшкәртелеш, 
эшләнеү (эшкәртелеү) сифаты; чйстая выделка 
таҙа эшләнеш ♦ овчйнка выделки не стоит эшлә 
гән ялы ла юҡ; бер тинлек ҡуян, ун тинлек зыян 

ВЫДЁЛЫВАТЬ несов. что 1. см. выделать 
2. эшләү, яһау, эшкәртеү, иләү, һуғыу, эшләп 
сығарыу; выделывать п5товицы төймәләр эшләп 
сығарыу 3. разг. (вытворять) ҡыландырыу, 
ҡыланыу

ВЫДЕЛЙТЬ несов. см. выделить 
ВЫДЕЛЙТЬСЯ несов. 1. см. выделиться

2. страд, от выделять
ВЫДЕРГАТЬ сов. что; разг. тартып сыға

рыу, йолҡоп (һурып) сығарыу (бөтөрөү); выдер
гать гвозди ҡаҙауҙарҙы һурып бөтөү

ВЫДЕРГИВАТЬ несов. см. выдернуть, вы
дергать

ВЫДЁРГИВАТЬСЯ несов. 1 .см . выдернуть
ся 2. страд, от выдёргивать

ВЫДЕРЖАННОСТЬ ж 1. эҙлеклелек, эҙмә- 
эҙлелек; идейная выдержанность идея эҙмә-эҙле
леге 2. тотанаҡлыҡ, сабырлыҡ; отличаться вы
держанностью тотанаҡлыҡ менән айырылып 
тороу

ВЬІДЕРЖАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от 
выдержать 2. прил. эҙмә эҙлекле; выдержанный
стиль эҙмә-эҙлекле стиль 3. прил. тотанаҡлы, са
быр; быть выдержанным тотанаҡлы булыу
4. прил. оҙаҡ (торған) һаҡланған, тотолған, 
аҙау; выдержанное вино оҙаҡ һаҡланған шарап

ВЫДЕРЖАТЬ сов. 1. кого-что сыҙау, түҙеү, 
күтәреү; мост выдержит нагрузку күпер ауыр
лыҡты күтәрә алыр; мотор не выдержит мотор 
түҙә алмаҫ 2. кого-что (вытерпеть) сыҙау, тү
ҙеү, сыҙай (түҙә) алыу, күтәрә алыу; выдержать 
тяжёлые испытания ауыр һынауҙарға түҙеү
3. разг. (обычно с отрицанием) тота алыу, тыя 
алыу, үҙен тотоп ҡалыу; он не выдержал и за
плакал ул үҙен тота алманы һәм илап ебәрҙе
4. что тотоу, бирә алыу; выдержать экзамен им
тихан тотоу 5. что (соблюсти) тотоу, үтәү, 
һаҡлау; выдержать заданные размеры бирелгән 
үлсәмде тотоу 6. что оҙаҡ һаҡлау (тотоу), оҙаҡ 
тотоп сифатын яҡшыртыу; выдержать сыр сыр
ҙы ваҡыты еткәнсе тотоу ♦ выдержать несколь
ко изданий бер нисә баҫмаһы сығыу; выдержать 
паузу туҡталыш яһау; выдержать роль аҙаҡҡаса 
үҙенсә тотоу; выдержать характер бирешмәү, 
ныҡ тороу

ВЫДЁРЖИВАТЬ несов. см. выдержать ♦ не 
выдерживает крйтики тәнҡиттән түбән, ҡәнәғәт
ләнерлек түгел, түбән сифатлы

ВЫДЕРЖКА I ж 1. тотанаҡлыҡ, сыҙамлыҡ, 
сабырлыҡ, түҙемлек; проявйть большую выдер
жку ҙур тотанаҡлыҡ күрһәтеү 2. см. выдер
жать 6 ; выдержка вина шарапты оҙаҡ тотоу
3. фото. төшөрөү ваҡыты (фотоаппарат объек
тивын асыҡ тотоу ваҡыты); уменьшить 
выдержку төшөрөү ваҡытын кәметеү

ВЫДЕРЖКА II ж өҙөмтә, өҙөк, цитата; 
выдержки из сочинений Лермонтова Лермонтов 
әҫәрҙәренән өҙөктәр

ВЫДЕРНУТЬ сов. что һурып (тартып) 
алыу, һурып (тартып) сығарыу; выдернуть 
гвоздь ҡаҙауҙы һурып алыу; выдернуть кольцо 
парашюта парашют дүңгәләген тартып сығарыу

ВЫДЕРНУТЬСЯ сов. һурылып сығыу, тар
тылып сығыу; гвоздь выдернулся ҡаҙау һуры
лып сыҡты

ВЫДИРАТЬ несов. см. выдрать I
ВЫДОИТЬ сов. кого-что һауып алыу (бө

төү); выдоить корову һыйырҙы һауып алыу
ВЫДОЛБИТЬ сов. что 1. соҡоу, уйыу, соҡоп 

(уйып) яһау; выдолбить отверстие тишек уйыу 
2. прост, (вызубрить) ҡат-ҡат уҡып ятлау; вы
долбить стихй шиғырҙы ҡат-ҡат уҡып ятлау

ВЫДОХ м үпкәнән (һауа) сығарыу, тын (һу
лыш) сығарыу; обычный выдох ғәҙәттәге һулыш 
сығарыу

ВЫДОХНУТЬ сов. что (үпкәнән) тын (һу
лыш) сығарыу

ВЫДОХНУТЬСЯ сов. 1. айныу, көсө бөтөү, 
тәмен (еҫен) юғалтыу; вино выдохлось шарап
тың көсө бөткән 2. перен., разг. хәлдән тайыу, 
хәлһеҙләнеү, көсһөҙләнеү, көс бөтөү, һүнеү, һү
релеү, тыныу, тынып ҡалыу; атака выдохлась 
һөжүм тынып ҡалды; как он выдохся ҡайһылай 
хәлһеҙләнгән ул

ВЫДОХНУТЬСЯ



ВЫДРА
ВЫДРА ж 1. зоол. (речная) ҡама; (морская) 

ҡамсат 2. (мех) ҡама, ҡама тиреһе, ҡамсат, ҡам
сат тиреһе 3. прост., бран. ябыҡ, йәмһеҙ (ҡа
тын-ҡыҙ тураһында)

ВЫДРАТЬ I сов. что; разг. йыртып (йолҡоп, 
ҡуптарып) алыу; выдрать листы из тетради 
дәфтәр биттәрен йыртып алыу

ВЫДРАТЬ II сов. кого; разг. туҡмау, һыҙы
рыу; (за уши) ҡолағын бороу

ВЫДРЕССИРОВАТЬ сов. кого-что өйрәтеп 
алыу, күнектереү; выдрессировать медведя 
айыуҙы өйрәтеп алыу

ВЫДУБИТЬ сов. что дуплау, дуплап эшләү; 
выдубить кожу тире дуплау

ВЫДУБИТЬСЯ сов. дупланыу 
ВЫДУВАТЬ несов. см. выдуть 
ВЫДУВКА ж см. выдуть; выдувка посуды 

өрөп һауыт-һаба яһау
ВЫДУМАТЬ сов. что 1. уйлап табыу (сыға

рыу), башҡа килеү; выдумать что-нибудь берәй 
нәмә уйлап табыу 2. что (булмаған нәмәне) уй
лап табыу (сығарыу), күҙ алдына килтереү ♦ не 
выдумай(те) с неопр. уйлап сығарма, бушты 
һөйләмә; пороха (пороху) не выдумает әллә 
ҡайҙа китмәгән

ВЫДУМКА ж 1. разг. уйлап табыу (сыға
рыу); он хитёр на выдумки ул уйлап сығарыуға 
оҫта 2. алдыҡ, уйҙырма, ялған; всё это одна 
выдумка былар бөтәһе лә уйҙырма ғына

ВЬТДУМЩИК м и ВЬТДУМЩИЦА ж
1. разг. (затейник) уйлап сығарыусы (табыу
сы), мәҙәксе 2. уст. (лгун) алдаҡсы, уйҙырма
сы, ялғансы

ВЫДУМЫВАТЬ несов. см. выдумать
ВЫДУТЬ сов. что 1. өрөү, өрөп сығарыу; 

выдуть из трубки табак төрөпкәнән тәмәкене 
өрөп сығарыу 2. разг. (ел өрөп) һыуытыу; дом 
выдуло өйҙө ел һыуытҡан 3. (изготовитъ дуть
ём) өрөп эшләү (яһау); выдуть стеклянный шар 
өрөп быяла шар эшләү 4. прост, (выпитъ много 
чего-л.) һемереп бөтөрөү, төбөн ялтыратыу ♦ 
выдуть огонь ут тоҡандырып ебәреү; выдуть печь 
тех. мейесте яғыуҙан туҡтатыу (домна мейесен) 

ВЫДЫХАТЬ несов. см. выдохнуть 
ВЫДЫХАТЬСЯ несов. 1. см. выдохнуться

2. страд, от выдыхать 
ВЫЕДАТЬ несов. см. выесть
ВЫЕЗД м 1. см. выехать 1; выезд в команди

ровку командировкаға сығыу 2. (место) сығыу 
юлы (урыны); дом стоял на выезде из деревни 
өй ауылдан сығыу юлында тора ине 3. (лошади 
с экипажем) егеүле ат(тар), ат-арба

ВЫЕЗДИТЬ сов. кого егеп (менеп) йөрөргә 
өйрәтеү

ВЫ ЕЗДН бЙ , -ая, -ое 1. сығыу ...ы; выезд
ные ворота сығыу ҡапҡаһы 2. юл ...ы, юл йөрөй 
торған; выездные лошади юл йөрөй торған аттар

3. күсмә; выездная сессия суда судтың күсмә 
сессияһы; выездной спектакль күсмә спектакль

ВЫЕЗЖАТЬ I несов. см. выехать 
ВЫЕЗЖАТЬ II несов. см. выездить 
ВЫЕМ м см. выемка
ВЫЕМКА ж 1. см. вынуть; выемка грунта ту

праҡ алыу 2. (вырез) уйым; выемка для рукава 
ең төбө уйымы 3. (углубление) уйым, соҡор; (в 
печи сбоку) соҡалта; (на конце стрелы) киҙлек 

ВЫЕСТЬ сов. что; разг. 1. (эсен, уртаһын) 
ашау; выесть начйнку пирога бәлештең эсен 
ашау 2. (о едких веществах) ашау, яндырыу, 
әсеттереү, көйҙөрөү; глаза выело дымом безл. 
төтөн күҙҙе әсеттерҙе; кислота выела краску ки
слота буяуҙы ашаған ♦ выеденного яйца не 
стоит һуҡыр бер тин дә тормай

ВЫЕХАТЬ сов. 1. сығыу, (сығып) китеү (ат
та йәки машинала); выехать со двора ишек ал
дынан сығып китеү 2. килеп сығыу, килеп етеү; 
выехать на дорогу юлға килеп сығыу 3. на ком- 
чём; перен., разг. (извлечь выгоду) үҙе өсөн 
файҙаланыу, кеше елкәһендә йәшәү, кеше 
иҫәбендә йәшәү

ВЫЖАТЬ I сов. что 1. һығыу, һығып сы
ғарыу; выжать сок из лимона лимондың һутын 
һығып сығарыу; выжать бельё кер һығыу 2. пе
рен. (с трудом извлечь, получитъ) (һығып) 
алыу, алып бөтөрөү, һығыу, файҙаланыу; вы
жать последние сйлы из кого-л. кемдеңдер 
аҡтыҡ көсөн һығып алыу 3. (вытолкнуть, вы
теснить) ҡыҫырыҡлау, ҡыҫырыҡлап сығарыу
4. спорт, күтәреү; выжать сто килограммов йөҙ 
килограмм күтәреү

ВЫЖАТЬ II сов. что; с.-х. урыу, урып бө
төрөү; выжать рожь арышты урып бөтөрөү 

ВЫЖДАТЬ сов. что и без доп. көтөү, көтөп 
тороу (алыу), һағалау; выждать удобный случай 
уңайлы осраҡты көтөү

ВЫЖЕЧЬ сов. что 1. яндырыу, көйҙөрөү, 
яндырып (көйҙөрөп) бөтөрөү; солнце выжгло 
траву ҡояш үләнде көйҙөрөп бөтөрҙө 2. (про
жечь) ашау, яндырыу, ашап (яндырып) тишеү; 
халат выжжен кислотой халат кислотанан 
ашалған 3. яндырып (көйҙөрөп) яһау, яндырып 
(көйҙөрөп) биҙәк төшөрөү, яндырып (көйҙөрөп) 
тамға һалыу; выжечь клеймо көйҙөрөп тамға 
һалыу 4. разг. (очиститъ обжиганием) янды
рып (үртәп) таҙартыу; выжечь печные трубы 
мейес торбаһын үртәп таҙартыу 5. спец, (полу
читъ пережиганием) яндырыу; выжечь дре
весный 5толь ағас күмере яндырыу 

ВЫЖИВАТЬ I несов. см. выжить I 
ВЫЖИВАТЬ II несов. см. выжить II 
ВЫЖИГА м и ж; прост, алдаҡсы, хәйләкәр 
ВЫЖИГАНИЕ с см. выжигать; выжигание 

по дереву ағасты көйҙөрөп биҙәк төшөрөү; вы
жигание угля күмер яндырыу

ВЫЖИГАТЬ несов. см. выжечь



выйти
ВЫЖИДАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое көтөп тороу 

...ы; выжидательная политика көтөп тороу 
сәйәсәте

ВЫЖИДАТЬ несоә. көтөп (һағалап) тороу 
ВЫЖИМ м; спорт, күтәреү; выжим штанги

штанга күтәреү
ВЫЖИМКА ж һығыу, һығып алыу (сы

ғарыу); выжимка сока һут һығып алыу
ВЫЖИМКИ только мн. һығынты, төпрә; ви

ноградные выжимки йөҙөм һығынтыһы; коноп
ляные выжимки тарма төпрәһе

ВЫЖИНАТЬ несоә. см. выжать II 
ВЫЖИТЬ I сов. 1. иҫән (һау) ҡалыу; ране

ный выжил яралы иҫән ҡалды 2. разг. (прожитъ 
где-л. известное время) йәшәп тороу; выжили 
только одну неделю бер аҙна ғына йәшәп тор
ҙолар 3. что (перенести, пережитъ) баштан 
үткәреү, кисереү; всё, что я выжил в первые 
дни каторги һөргөндөң беренсе көнөндә минең 
кисергән нимәләр ♦ выжить из памяти хәтер 
бөтөү, онотоусан булып китеү (ҡартайыуҙан); 
выжить из ума алйыу, аҡылдан яҙыу (ҡарт
лыҡтан)

ВЫЖИТЬ II сов. кого; разг. ҡыҫырыҡлап 
(ҡыуып) сығарыу (сығарып ебәреү); выжить с 
работы эштән ҡыҫырыҡлап сығарып ебәреү 

ВЫЗВАТЬ сов. 1. кого-что саҡырыу, саҡы
рып сығарыу (алыу); вызвать товарища из 
комнаты иптәште бүлмәнән саҡырып сығарыу; 
вызвать к телефону телефонға саҡырыу 2. кого- 
что саҡырыу; вызвать на соревнование ярышҡа 
саҡырыу; вызвать на разговор һөйләшеүгә са
ҡырыу 3. что уятыу, ҡуҙғатыу, килтереп сыға
рыу, тыуҙырыу, барлыҡҡа килтереү; вызвать 
гнев асыу уятыу; вызвать насмешки оятлы бу
лыу, көлкөгә ҡалыу ♦ вызвать к жйзни ғәмәлгә 
килтереү, ғәмәлләштереү, тормошҡа ашырыу 

ВЫЗВАТЬСЯ сов. үҙ өҫтөнә алыу, риза бу
лыу, теләк белдереү, -рға/-ргә булыу; вызвать
ся помочь ярҙам итергә теләк белдереү

ВЫЗВОЛИТЬ сов. кого-что; разг. ҡотҡа
рыу, йолоу, йолоп алып ҡалыу, азат итеү; выз
волить из беды бәләнән ҡотҡарыу вызволйть несов. см. вызволить 

ВЫЗДОРАВЛИВАТЬ несов. см. выздороветь 
ВЫЗДОРОВЕТЬ сов. һауығыу, сәләмәтлә

неү, һауығып етеү
ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ с см. выздороветь; вы

здоровление больного ауырыуҙың һауығыуы 
ВЫЗОВ м 1. см. вызвать 1; вызов врача на

дом врачты өйгә саҡырыу; вызов родителей в 
школу ата-әсәләрҙе мәктәпкә саҡыртып алыу; при
быть по вызову саҡырыу буйынса килеү (барыу)
2. (явочный документ) саҡырыу ҡағыҙы; явйться 
с вызовом на руках саҡырыу ҡағыҙы менән килеү
3. кому-чему ҡаршы булыу, ҡаршы килеү (сы
ғыу); бросить вызов ҡаршы сығыу 4. уст. (тре
бование дуэли, поединка) дуэлгә саҡырыу

ВЫЗОЛОТИТЬ сов. что алтын ялатыу (йү
гертеү)

ВЫЗРЕВАТЬ несов. см. вызреть
ВЫ ЗРЕТЬ сов. өлгөрөп (бешеп) етеү, 

өлгөрөү
ВЫЗУБРИВАТЬ несов. см. вызубрить
ВЫЗУБРИТЬ сов. что; разг. мәғәнәһенә тө

шөнмәй ятлау
ВЫЗЫВАТЬ несов. см. вызвать 
ВЫЗЫВАТЬСЯ несоә. 1. см. вызваться 

2. страд, от вызывать
ВЫЗЫВАЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от вызы

вать 2. прил. асыу килтергес (килтерерлек), дор
фа; вызывающий поступок асыу килтерерлек 
ҡыланыш

ВЫИГРАТЬ сов. 1. кого-что и без доп. отоу, 
отоп алыу; выиграть сто тысяч йөҙ мең отоу 
2. что и без доп. отоу, еңеү, өҫтөнлөк (файҙа) 
алыу, өҫтөн (еңеп) сығыу; население выиграло 
бы от снижения цен хаҡтар төшөүҙән халыҡ 
файҙа алыр ине; выиграть бой һуғышта еңеп сы
ғыу; выиграть судебный процесс суд процесын 
да өҫтөнлөк алыу 3. в чём уңышҡа ирешеү (өл
гәшеү), ыңғай баһаланыу, ыңғай баһа алыу; 
выиграть в мнении чъём-л. кемдеңдер фекерендә 
ыңғай баһаланыу ♦ выиграть время ваҡыт отоу, 
ваҡытта отошҡа ирешеү

ВЫИГРЫШ м 1. отош, отоу; крупный выиг
рыш ҙур отош 2. (выгода) файҙа, өҫтөнлөк; 
иметь выигрыш файҙа алыу 3. (победа ө чём-л.) 
уңышҡа ирешеү (өлгәшеү), еңеп сығыу; за
ботиться о выигрыше дёла эштең уңышҡа 
өлгәшеүе хаҡында хәстәрләү ♦ быть в выигры
ше: 1) отоу; 2 ) файҙа табыу, өҫтөнлөк алыу 

ВЫИГРЫШНЫЙ, ая, ое 1. отошло; вьшг 
рышный заём отошло заём 2. отошло, уңайлы, 
файҙалы, уңышлы; выигрышный ход отошло йә
рәш; выигрышное положение уңайлы хәл

ВЫИСКАТЬ сов. кого-что; разг. эҙләп та
быу; выискать ошйбку в расчёте иҫәп хисапта 
хатаны эҙләп табыу

ВЫИСКАТЬСЯ сов.; разг. табылыу, билдәле 
булыу, беленеү; выискалось много желающих 
отправиться в экспедйцию безл. экспедицияға 
сығырға теләүселәр бик күп табылды 

ВЫИСКИВАТЬ несов. см. выискать 
ВЫЙСКИВАТЬСЯ несоә. 1. см. выискаться 

2. страд, от выйскиватьвыити сов. 1. сығыу, сығып китеү; выйти 
из комнаты бүлмәнән сығыу; выйти в сад баҡса
ға сығыу; войска вышли из города ғәскәрҙәр ҡа
ланан сығып китте 2. перен. ҡатнашыуҙан туҡ
тау, сығып китеү, (ташлап) сығыу; выйти из иг
ры уйындан сығыу; выйти из консерватории 
консерваторияны ташлап сығып китеү 3. сығыу, 
барып (килеп) сығыу; выйти к рекё йылғаға ки
леп сығыу; выйти на дорогу юлға сығыу 4. (про
изойти из какой-л. среды) булып (килеп) сы-
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ВЫКАЗАТЬ
ғыу; он вышел из народа ул халыҡ араһынан 
сыҡҡан 5. үҫеп сығыу, ҡалҡыу (цҫемлектәр) 
6. (получиться) (килеп) сығыу; из него выйдет 
хороший учитель унан яҡшы уҡытыусы килеп 
сығасаҡ; плохо выйти на фотографии фотогра 
фияла насар сығыу 7. за кого сығыу; выйти 
замуж кейәүгә сығыу 8. баҫылып сығыу, нәшер 
ителеү; выйти из печати баҫылып сығыу; вышла 
новая кнйга яңы китап нәшер ителде 9. (израс
ходоваться) (тотонолоп) бөтөү, сығыу; все 
деньги вышли аҡса тотош бөттө 10. (случиться) 
килеп сығыу, булыу; вышла неприятность кү
ңелһеҙ хәл килеп сыҡты ♦ выйти в люди кеше 
булыу, аяҡҡа баҫыу; выйти в отставку отстав
каға (ялға) сығыу; выйти в тираж ҡулланылыш
тан сығыу, иҫкереү; выйти из берегов ярҙан 
сығыу, ташыу; выйти из возраста йәше сығыу, 
ҡартайыу; выйти из головы (памяти, ума) баш 
тан (хәтерҙән, аҡылдан) сығыу; выйти из до
верия ышаныстан сығыу; выйти из колей юлдан 
сығыу; выйти из долгов бурыстан ҡотолоу; 
выйти из положения ҡыйын хәлдән сығыу, ҡото
лоу, яйын табыу; выйти из пределов (гранйц) 
сиктән сығыу; выйти из себя сығырҙан сығыу; 
выйти из строя сафтан сығыу (боҙолоу, ауы
рыу); выйти из-под пера кого яҙылыу (кем та
рафынандыр)', выйти наружу асылыу, асыҡла
ныу, беленеү; не вышел чем килеп сыҡмау, тей
ешле кимәлдә булмау; годы вышли кому, 
прост.'. 1) йәше етеү, балиғ булыу; 2 ) йәш үтеү 

ВЫКАЗАТЬ сов. что\ разг. күрһәтеү; выка
зать храбрость батырлыҡ күрһәтеү 

ВЫКАЗЫВАТЬ несов. см. выказать 
ВЫКАЛЫВАТЬ несов. см. выколоть 
ВЫКАПЫВАТЬ несов. см. выкопать 
ВЫКАРАБКАТЬСЯ сов.', разг. 1. үрмәләп 

килеп сығыу; выкарабкаться из ямы соҡорҙан 
үрмәләп килеп сығыу 2. перен. ҡотолоу, арыныу; 
выкарабкаться из болезни ауырыуҙан арыныу 

ВЫКАРАБКИВАТЬСЯ несов. см. выкараб
каться

ВЫКАРМЛИВАТЬ несов. см. выкормить
ВЫКАТАТЬ сов. 1. что тигеҙләү, шымартыу, 

тәгәрәтеп тигеҙләү; выкатать бельё керҙе 
тәгәрәтеп тигеҙләү 2. кого-что', прост, аунатыу, 
аунатып алыу (бөтөрөү); выкатать в снегу ҡарҙа 
аунатып алыу

ВЫКАТИТЬ сов. что 1. тәгәрләтеп сығарыу; 
выкатить бочки из склада мискәләрҙе келәттән 
тәгәрләтеп сығарыу 2. разг. (быстро выехать) 
килеп сығыу (ҡапыл йцгереп, сабып)', из-за уг
ла выкатил велосипед мөйөштән велосипед ки
леп сыҡты 3. прост, (выпучить) таҫрайтыу, 
аҡрайтыу, аҡайтыу; выкатить глаза күҙҙәрҙе 
таҫрайтыу

ВЫКАТИТЬСЯ сов. 1. тәгәрәп (тәгәрәшеп) 
төшөү, тәгәрәп китеү; яблоки выкатились из 
корзйны алмалар кәрзиндән тәгәрәшеп төштө

2. разг. (выехать) килеп сығыу; машйна выка
тилась со двора ишек алдынан машина килеп 
сыҡты 3. прост, (выпучиться — о глазах) таҫ
райыу, аҡрайыу, аҡайыу, аҡшайыу (кцҙ ту
раһында)

ВЫКАТЫВАТЬ I несов. см. выкатать 
ВЫКАТЫВАТЬ II несов. см. выкатить 
ВЫКАТЫВАТЬСЯ несов. 1. см. выкатиться 

2. страд, от выкатывать II
ВЫКАЧАТЬ сов. что 1. һурып (һурҙырып) 

сығарыу, һурҙырыу; выкачать воздух һауа 
һурҙырып сығарыу; выкачать воду насосом на
сос менән һыу һурҙырыу 2. перен., прост, (по
степенно отобрать) һурып алыу, әкренләп 
алып бөтөрөү; выкачать все деньги бөтә аҡсаны 
әкренләп алып бөтөрөү

ВЫКАЧИВАНИЕ с см. выкачивать; выкачи 
вание нёфти нефть һурҙырыу

ВЫКАЧИВАТЬ несов. см. выкачать 
ВЫКАШИВАТЬ несов. см. выкосить 
ВЫКАШЛИВАТЬ несов. см. выкашлять 
ВЫКАШЛЯТЬ сов. что', разг. йүткереп 

сығарыу (сығарып бөтөрөү)
ВЫКИДЫВАТЬ несов. см. выкинуть 
ВЫКИДЫШ м 1. (у женщины) бала төшөү; 

(у кобылы) ҡолон һалыу; (у коровы) быҙау 
һалыу; (у овец и коз) бәрәс һалыу 2. (плод) ет
лекмәй (үле) тыуған бала, етлекмәй (үле) тыуған 
быҙау (ҡолон, бәрәс)

ВЫКИНУТЬ сов. 1. см. выбросить; выки
нуть старые газеты иҫке гәзиттәрҙе сығарып 
ташлау 2. перен. (исключить) сығарып ташлау, 
төшөрөү, төшөрөп ҡалдырыу; из песни слова не 
выкинешь йырҙан һүҙҙәрҙе төшөрөп ҡалдырып 
булмай 3. (выставить) сығарып ҡуйыу, һуҙыу; 
лежать, выкинув вперёд руки ҡулдарҙы алға 
һуҙып ятыу 4. (вывесить) күтәреү, сығарып 
эл еү (аҫыу); выкинуть красный флаг ҡыҙыл 
флаг күтәреү 5. кого-что и без доп.; прост, 
(преждевременно разрешиться от бремени) 
(бала) төшөү, (ҡолон, быҙау, бәрәс) һалыу
6. что; разг. (көтмәгәндә) эшләү, эшләп ташлау 
(ҡуйыу); выкинуть номер көтмәгәндә берәй нәмә 
эшләп ҡуйыу ♦ выкинуть из головы см. выбро
сить; выкинуть на улицу см. выбросить 

ВЫКИПАТЬ несов. см. выкипеть 
ВЫКИПЕТЬ сов. ҡайнап бөтөү (парға әйлә

неү); вода выкипела һыу ҡайнап бөттө
ВЫКИПЯТИТЬ сов. что; разг. ҡайнатып сы

ғарыу (алыу), яҡшылап ҡайнатыу, ҡайнатып 
таҙартыу; выкипятить бельё керҙе яҡшылап ҡай
натыу; выкипятить шприц шприцты ҡайнатып 
таҙартыу

ВЫКЛАДКА ж 1. разг. см. выложить 3; вы
кладка газопровода кирпичом газ торбаһын кир 
бес менән ҡаплау 2. уст. (накладной узор) өҫ
тән һалынған биҙәк; сапогй с резными выклад
ками өҫтән һалынған биҙәкле итектәр 3. обычно



ВЫКРАШИВАТЬСЯ
мн. выкладки (расчёты, вычисления) хисаплау, 
иҫәпләү, иҫәп-хисап; математйческие выкладки
математик иҫәп-хисап 4. әоен. һалдат кәрәк- 
ярағы

ВЫКЛАДЫВАТЬ несов. см. выложить
ВЫКЛЕВАТЬ сов. что 1. суҡып сығарыу 

(алыу) 2. (склевать всё) сүпләп (ашап) бөтөрөү; 
птйцы выклевали зерно ҡоштар орлоҡто сүпләп 
бөтөргән

ВЫКЛЕВАТЬСЯ сов. см. выклёвываться 
ВЫКЛЕВЫВАТЬ несов. см. выклевать
ВЫКЛЁВЫВАТЬСЯ несов. страд, от вы

клёвывать
ВЫКЛИКАТЬ несов. 1. кого-что и без доп. 

исемләп саҡырыу (саҡырып алыу, саҡырып 
сығарыу); выкликать больных ауырыуҙарҙы 
исемләп саҡырыу 2. что и без доп.; разг. (гром
ко выкрикивать) ҡысҡырыу, ҡысҡырып әйтеү 
(уҡыу), ҡысҡырып сығарыу

ВЫКЛИКИВАТЬ несов. см. выкликать 
ВЫКЛИКНУТЬ сов. 1. кого-что (кликнув, 

позвать) саҡырып сығарыу (алыу) 2. что и без 
доп. (громко объявить) ҡысҡырып әйтеү, 
ҡысҡырыу

ВЫКЛЮНУТЬ сов. см. выклевать 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ м выключатель, һүндергес 
ВЫКЛЮЧАТЬ несов. см. выключить 
ВЫКЛЮЧАТЬСЯ несов. 1. см. выключиться 

2. страд, от выключать
ВЫКЛЮЧИТЬ сов. 1. что өҙөү, һүндереү, 

туҡтатыу; выключить свет утты һүндереү; вык
лючить радио радионы туҡтатыу; выключить 
мотор моторҙы һүндереү 2. кого-что төшөрөп 
ҡалдырыу, сығарыу, сығарып (алып) ташлау; 
выключить из спйска исемлектән төшөрөп ҡал
дырыу

ВЫКЛЮЧИТЬСЯ сов. 1. өҙөлөү, туҡтау, һү
неү; свет выключился ут һүнде 2. (устранить
ся, исчезнуть) юҡ булыу, (юҡҡа) сығыу 

ВЫКЛЙНЧИВАТЬ несов. см. выклянчить
ВЫКЛЯНЧИТЬ сов. что; разг. теләнеү, һо

раныу, теләнеп (һоранып) алыу; выклянчить 
деньги теләнеп аҡса алыу

ВЫКОВАТЬ сов. что 1. сүкеп (һуғып) яһау 
(эшләү); выковать подкову даға сүкеп алыу 
2. перен. үҫтереү, тәрбиәләп үҫтереү, етештереү, 
булдырыу; выковать кадры кадрҙар (тәрбиәләп) 
үҫтереү

ВЫКбВЫВАТЬ несов. см. выковать 
ВЫКОВЫРИВАТЬ несов. см. выковырять 
ВЫКОВЫРНУТЬ сов. см. выковырять
ВЫКОВЫРЯТЬ сов. что; разг. соҡоп (аҡта

рып, ҡутарып) сығарыу (алыу)
ВЫКОЛАЧИВАТЬ несов. см. выколотить
ВЫКОЛОСИТЬСЯ сов. башаҡланыу, башаҡ 

ебәреү, баш ҡоҫоу; рожь выколосилась арыш 
баш ҡоҫҡан

ВЫКОЛОТИТЬ сов. что 1. һуғып (бәреп, 
һуҡҡылап) сығарыу; выколотить клин шынаны 
һуғып сығарыу 2. перен., разг. (получить, при
меняя насилие) ҡыҫып (тартып, көсләп, өҙөп- 
йолҡоп) алыу; выколотить налоги һалымды көс
ләп алыу 3. ҡаҡҡылау, ҡағып таҙартыу; выколо
тить ковёр келәмде ҡағып таҙартыу 4. спец. һуҡ
ҡылап йомшартыу; выколотить кожу күнде һуҡ
ҡылап йомшартыу

ВЫКОЛОТЬ сов. что 1. төртөп (сәнсеп) ти
шеү; выколоть бумагу ҡағыҙҙы төртөп тишеү 
2. (нанести узор) сәнсеп-сәнсеп (биҙәк) яһау 
(һалыу); выколоть узор сәнсеп-сәнсеп биҙәк һа
лыу 3. ярып (бүлеп) алыу, ярып (бүлеп, умы
рып) төшөрөү, ярып (бүлеп) сығарыу; выколоть 
глыбу льда боҙ киҫәген умырып төшөрөү 
♦ (темно,) хоть глаз выколи күҙгә төртһәң 
күренмәҫлек, дөм-ҡараңғы

ВЫКОПАТЬ сов. 1. что ҡаҙыу; выкопать ко
лодец ҡоҙоҡ ҡаҙыу 2. кого-что ҡаҙыу, ҡаҙып 
сығарыу (алыу); выкопать картофель картуф 
ҡаҙыу 3. кого-что; перен., разг. ҡаҙып (соҡоп) 
сығарыу, табып алыу; откуда ты выкопал такую 
кнйгу? һин бындай китапты ҡайҙан таптың?

ВЫКОРМИТЬ сов. кого-что 1. ашатып (тәр
биәләп) үҫтереү; выкормить ребёнка грудью ба 
ланы күкрәк һөтө менән тәрбиәләп үҫтереү 
2. прост, (накормить — о лошади) туйғансы 
ашатыу (атты); путники выкормили лошадей и 
пустйлись дальше в путь юлсылар аттарын 
туйғансы ашаттылар һәм юлдарын дауам иттеләр

ВЫКОРМЫШ м; прост. 1. үкһеҙ быҙау (ҡо
лон, бәрәс) 2. перен., презр. ҡәбәхәт, әшәке ке
ше, әҙәм аҡтығы

ВЫКОРЧЕВАТЬ сов. что 1. төпләү, тамы
рынан аҡтарыу, ҡуптарыу; выкорчевать пни 
төптәрҙе ҡуптарыу 2. перен. тамырын ҡоротоу 
(бөтөрөү), төбө-тамыры менән юҡ итеү; выкор
чевать бюрократйзм бюрократизмды тамырынан 
бөтөрөү

ВЫКОСИТЬ сов. что сабып бөтөү (сығыу); 
выкосить поляну яланды сабып сығыу

ВЫКРАИВАТЬ несов. см. выкроить
ВЫКРАСИТЬ сов. что буяу, буяп сығыу 

(бөтөрөү); выкрасить в зелёный цвет йәшел 
төҫкә буяп сығыу

ВЫКРАСИТЬСЯ сов. 1. буялыу, буяу инеү 
(һеңеү); платье хорошо выкрасилось күлдәккә 
буяу яҡшы ингән 2. разг. (запачкаться крас
кой) (буяуға) буялыу, буялып бөтөү, бысранып 
бөтөү; мальчик весь выкрасился малай буялып 
бөткән 3. разг. (выкрасить себе волосы) сәс(те) 
буяу

ВЫКРАСТЬ сов. кого-что урлау, урлап алыу 
(китеү)

ВЫКРАШИВАТЬ несов. см. выкрошить
ВЫКРАШИВАТЬСЯ несов. 1. см. выкро

шиться 2. страд, от выкрашивать
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ВЫКРИК
ВЫКРИК м ҡысҡырыу, ҡысҡырған тауыш 
ВЫКРЙКИВАТЬ несов. см. выкрикнуть
ВЬІКРИКНУТЬ сов. что и без доп. 1. (гром

ко крикнутъ) ҡысҡырыу, ҡысҡырып әйтеү 
2. уст. ҡысҡырып саҡырыу; выкрикнуть но 
сйлыциков йөк ташыусыларҙы ҡысҡырып са
ҡырыу

ВЫКРИСТАЛЛИЗОВАТЬСЯ сов. 1. хим. 
кристаллашыу, кристалдар барлыҡҡа килеү, 
кристалға әүерелеү 2. перен. формалашыу, бар
лыҡҡа килеү, ойошоу; выкристаллизовались но
вые отношения яңы мөнәсәбәттәр барлыҡҡа 
килде

ВЫКРИСТАЛЛИЗОВЫВАТЬСЯ несов. см. 
выкристаллизоваться

ВЫКРОИТЬ сов. что 1. киҫеү, бесеү; выкро
ить платье күлдәк бесеү 2. перен. янға ҡалды
рыу, арттырыу, табыу (ниндәйҙер маҡсатта); 
выкроить время ваҡыт табыу; выкроить деньги 
аҡса арттырыу

ВЫКРОЙКА ж өлгө, кейем өлгөһө; шить по 
выкройке өлгө буйынса тегеү

ВЫКРОШИТЬ сов. что\ разг. ваҡлау, ваҡ
лап бөтөрөү

ВЫКРОШИТЬСЯ сов. кителеп (ваҡланып) 
төшөү (бөтөү); зубы выкрошились тештәр ките
леп төштө

ВЫКРУТАСЫ только мн; разг. 1. ҡыланыу, 
борғаланыу-һырғаланыу, борғоланыу, ҡылан
сыҡ хәрәкәттәр; выделывать ногами всяческие 
выкрутасы аяҡтар менән төрлө ҡылансыҡ хәрә
кәттәр яһау 2. перен. ҡыланыу, артыҡ биҙәү; го
ворить с выкрутасами ҡыланып һөйләү

ВЫКРУТИТЬ сов. что 1. (свитъ) ишеү, 
ишеп яһау; выкрутить верёвку бау ишеү 2. разг. 
(вывернутъ) бороп алыу (сығарыу); выкрутить 
лампочку лампочканы бороп алыу 3. прост. 
һығыу, һығып бөтөрөү (алыу); выкрутить бельё 
керҙе һығып алыу

ВЫКРУТИТЬСЯ сов. 1. (вывинтиться) бо
ролоп сығыу; лампочка выкрутилась лампочка 
боролоп сыҡты 2. перен. (выпутаться) ҡото
лоу, арыныу, ҡоро (йырып) сығыу; выкрутить
ся из трудного положения ауыр хәлдән ҡоро 
сығыу

ВЫКРУЧИВАТЬ несов. см. выкрутить 
ВЫКРУЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. выкрутить

ся 2. страд, от выкручивать
ВЫКУП м 1. см. выкупить; выкуп заложен

ных вещей залогҡа һалынған әйберҙәрҙе түләп 
алыу 2. (плата, деньги) түләү; выкуп за не
весту йәрәшелгән ҡыҙ өсөн мәһәр, ҡалым; выкуп 
за пленника әсир өсөн түләү

ВЫКУПАТЬ сов. кого-что йыуындырыу, 
һыу индереү, ҡойондороу, йыуындырып алыу; 
выкупать ребёнка баланы йыуындырыу 

ВЫКУПАТЬ несов. см. выкупить 
ВЫКУПАТЬСЯ сов. ҡойоноу, һыу инеү

ВЫКУПИТЬ сов. кого-что 1. түләп алыу; 
выкупить платье күлдәкте түләп алыу 2. (осво
бодитъ, уплатив деньги) аҡса түләп ҡотҡарыу; 
выкупить из неволи тотҡонлоҡтан аҡса түләп 
ҡотҡарыу

ВЫКУПИТЬСЯ сов. аҡса түләп азатлыҡ 
алыу; выкупиться из плена аҡса түләп әсир
лектән ҡотолоу

ВЫ КУПНбЙ, -ая, -ое түләү ...ы, түләп алыу 
...ы; выкупные деньги түләү аҡсаһы

ВЫКУРИВАТЬ несов. см. выкурить
ВЫКУРИТЬ сов. 1. что тартып бөтөрөү; 

выкурить папиросу бер папирос тартып бөтөрөү
2. кого-что төтәҫләү, төтәҫләп сығарыу; выку
рить лису из норы төлкөнө өңөнән төтәҫләп 
сығарыу; выкурить пчёл из улья умартанан ҡор
ттарҙы төтәҫләү 3. перен., разг. ҡыуып сығарыу; 
выкурить из комнаты кого бүлмәнән ҡыуып 
сығарыу

ВЫЛАВЛИВАТЬ несов. см. выловить
ВЫЛАЗКА ж 1. әоен. сабауыл, сабауыл яһау; 

ночные вылазки төнгө сабауыл; совершйть 
вылазку в расположение врага дошман урын 
лашҡан ергә сабауыл яһау 2. перен. (враждеб
ный выпад) дошманлыҡ сығышы, ҡаршы сығыу
3. йөрөргә сығыу; лыжная вылазка саңғыла йө
рөргә сығыу

ВЫЛАКАТЬ сов. что 1. эсеп (ялап) бөтөрөү 
(бесәй, эт һымаҡ хайуандар тураһында)-, 
кошка вылакала молоко бесәй һөттө эсеп бө
төргән 2. перен., прост, (о человеке) һемереп 
бөтөрөү, эсеп (ялап) бөтөрөү

ВЫЛАМЫВАТЬ несов. см. выломать
ВЫЛЕЖАТЬ сов.', разг. ятыу; больной выле

жал в постели целую неделю ауырыу аҙна буйы 
түшәктә ятты

ВЫЛЕЖАТЬСЯ сов. 1. разг. оҙаҡ ятыу, 
ятып тороу, ятып хәл алыу; больному необхо 
дймо вылежаться ауырыуға ятып торорға кәрәк 
2. өлгөрөп еткәнсе ятыу, ятып өлгөрөү (бешеү); 
груши должны вылежаться армыт ятып өл 
гөрөргә тейеш

ВЫЛЕЖИВАТЬ несов. см. вылежать
ВЫЛЕЖИВАТЬСЯ несов. см. вылежаться
ВЫЛЕЗАТЬ несов. см. вылезти
ВЬІЛЕЗТИ и ВЬІЛЕЗТЬ сов. 1. сығыу, үр

мәләп (тырмашып, шыуышып) сығыу; вылезти 
из ямы соҡорҙан үрмәләп сығыу 2. прост, сы
ғыу; вылезти из ванны ваннанан сығыу; вылез
ти из машйны машинанан сығыу 3. перен., 
прост, сығыу; вылезти из нужды мохтажлыҡ
тан сығыу 4. разг. сығыу; волосы вылезли из- 
под шапки бүрек аҫтынан сәстәре сыҡҡан 5. (вы
пасть — о волосах, шерсти) ҡойолоу, ейеп 
төшөү

ВЫЛЕПИТЬ сов. кого-что әүәләп яһау, йә
бештереү, һылау; вылепить бюст әүәләп бюст 
яһау
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ВЫМАРАТЬ
ВЫЛЕПЛЙТЬ несов. см. вылепить 
ВЫЛЕТ м 1. см. вылететь 1—3; вылет пчёл 

за взятком бал ҡорттарының бал (ем) артынан 
осоуҙары; вылет самолёта с аэродрома самолёт 
тың аэродромдан осоп китеүе 2. осош; совер
шить три вылета в день көнөнә өс осош яһау 

ВЫЛЕТАТЬ несов. см. вылететь 
ВЫЛЕТЕТЬ сов. 1. осоп сығыу (китеү); из 

зарослей вылетели рябчики ҡыуаҡлыҡтан сел 
дәр осоп сыҡты 2. (на самолёте) осоу, осоп ки
теү; вылететь в Москву Мәскәүгә осоу 3. аты
лып сығыу, юғарыға атылыу, бәреп сығыу; из 
котельной вылетел пар ҡаҙанлыҡтан пар бәреп 
сыҡты; из бутылки вылетела пробка шешәнән 
бөкө атылып сыҡты 4. перен., разг. барып (ки
леп) төшөү, осоп барып (килеп) төшөү, йығы
лып төшөү; вылететь из седла эйәрҙән осоп ба
рып төшөү; стёкла вылетели из окон тәҙ 
рәләрҙән быялалар килеп төштө 5. перен. аты
лып (сабып, йүгереп) килеп сығыу; эскадрон 
вылетел из леса эскадрон урмандан сабып килеп 
сыҡты 6. перен., прост, сығарылыу, ҡыуылыу; 
вылететь из университета университеттан ҡыуы
лыу ♦ вылететь из головы (из памяти) баштан 
(хәтерҙән) сығыу; вылететь пулей атылып килеп 
сығыу; вылететь в трубу бөлөү, бөлгөнлөккә 
төшөү, фәҡирләнеү

ВЫЛЕЧИВАТЬ несов. см. вылечить 
ВЫЛЕЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. вылечиться 

2. страд, от вылечивать
ВЫЛЕЧИТЬ сов. кого-что (дауалап) һауыҡ

тырыу, сәләмәтләндереү
ВЫЛЕЧИТЬСЯ сов. (дауаланып) һауығыу, 

сәләмәтләнеү
ВЫЛИВАТЬ несов. см. вылить 
ВЫЛИВАТЬСЯ несов. 1. см. вылиться 

2. страд, от выливать
ВЫЛИЗАТЬ сов. 1. кого-что ялау, ялап алыу 

(ҡуйыу); вылизать тарелку тәрилкәне ялап ҡу
йыу 2. что; перен., разг. таҙартыу, тап-таҙа 
итеү; вылизать столовую ашхананы тап-таҙа итеү 

ВЫЛИЗЫВАТЬ несов. см. вылизать 
ВЫЛИНЯТЬ сов. 1. уңыу, уңып бөтөү; 

платье вылиняло күлдәк уңған 2. (об овце, ко
рове) баҡтаһын ҡойоу; (о козе) дебетен ҡойоу; 
(о птице) төләү; (о диких зверях) йөн (ҡау) 
ҡойоувылитый, -ая, -ое 1. прич. от вылить 
2. прил.; разг. (похожий) оҡшаған, һуйып ҡап
лаған, торғаны, тас, тап, нәҡ; мой брат — выли
тый отёц минең ағайым тас атайым инде

ВЫЛИТЬ сов. что 1. түгеү, ҡойоу, ағыҙыу, 
ҡойоп (түгеп, ағыҙып) ебәреү; вылить воду из 
ведра биҙрәләге һыуҙы түгеү 2. (изготовитъ 
литьём) ҡойоу, ҡойоп яһау (эшләү); вылить 
статую һын ҡойоу

ВЫЛИТЬСЯ сов. 1. (вытечь) ағыу, түгелеү, 
ҡойолоу, ҡойолоп (түгелеп, ағып) бөтөү 2. во

что; перен. (принятъ какой-л. вид, форму) кәү
ҙәләнеү, төҫкә инеү, форма алыу, әүерелеү, әй
ләнеү

ВЫЛОВИТЬ сов. кого-что 1. тотоу, тотоп 
алыу; выловить бревно из рекй йылғанан бүрәнә 
тотоп алыу 2. разг. (истребитъ ловлей) һөҙөп 
(тотоп) бөтөрөү

ВЫЛОЖИТЬ сов. что 1. алып (сығарып) 
һалыу; выложить вещи из чемодана сумаҙандан 
әйберҙәрҙе сығарып һалыу 2. перен., разг. әйтеп 
бөтөрөү, бөтәһен әйтеү (һөйләп, әйтеп биреү); он 
выложил всё, о чём думал ул нимә тураһында 
уйлаһа, бөтәһен дә әйтеп бөтөрҙө 3. түшәү, ҡап
лау, түшәп (ҡаплап) сығыу; выложить пол пар
кетом иҙәнде паркет менән ҡаплау 4. (сложить, 
соорудитъ) һалыу, ҡороу; выложить фундамент 
нигеҙ һалыу

ВЫЛОМАТЬ сов. что ватыу, ватып (һынды
рып, емереп) сығарыу, ватып (һындырып) алыу; 
выломать дверь ишекте ватыу

ВЫЛОЩЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от выло
щить 2. прил. фырт, ҡупшы

ВЫЛОЩИТЬ сов. 1. что ялтыратыу, шымар
тыу; вылощить паркет паркетты ялтыратыу 
2. кого; перен. тыштан ялтыратыу, ҡупшылатыу 

ВЫЛУДИТЬ сов. что ҡурғашлау, ҡурғаш 
йүгертеү; вылудить медную посуду еҙ һауыт- 
һабаға ҡурғаш йүгертеү

ВЫЛУПИТЬ сов. что; прост. 1. моронла- 
тыу, йомортҡа ҡабығынан сығартыу 2. прост., 
груб, (о глазах) аҡайтыу, бәзерәйтеү

ВЫЛУПИТЬСЯ сов. 1. моронлау, йомортҡа 
ҡабығынан сығыу; утята вылупились өйрәк се
бештәре моронлап сыҡты 2. прост., груб. 
аҡайыу, бәзерәйеү

ВЫЛАЩИВАТЬ несов. см. вылущить
ВЫЛУЩИТЬ сов. что 1. таҙартыу, әрсеү; 

вылущить лук һуған әрсеү 2. мед. ҡырҡып 
алыу, таҙартыу, алыу (хирургия ысулы менән) 

ВЫМАЗАТЬ сов. 1. что һылау, һылап сығыу 
(бөтөрөү), буяу, буяп сығыу (бөтөрөү); выма
зать печь глйной мейесте балсыҡ менән һылау 
2. кого-что; разг. бысратыу, буяу, бысратып 
(буяп) бөтөрөү

ВЫМАЗАТЬСЯ сов.; разг. бысраныу, буя
лыу, бысранып (буялып) бөтөү

ВЫМАЗЫВАТЬ несов. см. вымазать 
ВЫМАЗЫВАТЬСЯ несов. 1. см. вымазаться 

2. страд, от вымазывать
ВЫМАЛИВАТЬ несов. см. вымолить 
ВЫМАНИВАТЬ несов. см. выманить 
ВЫМАНИТЬ сов. кого-что 1. алдап сығарыу; 

выманить врага из засады дошманды йәшеренгән 
еренән алдап сығарыу 2. что; прост, хәйләләп 
(алдап) алыу; выманить обещание вәғәҙәһен хәй
ләләп алыу; выманить деньги аҡсаһын алдап алыу 

ВЫМАРАТЬ сов. что; прост. 1. бысратыу, 
буяу, бысратып (буяп) бөтөрөү; вымарать руки



ВЫМАРАТЬСЯ
в краске ҡулдарҙы буяуға бысратып бөтөрөү 
2. (вычеркнутъ, зачеркнутъ) һыҙғылап бөтө
рөү, һыҙып ташлау

ВЫМАРАТЬСЯ сов.; прост, бысраныу, буя
лыу, бысранып (буялып) бөтөү

ВЫМАРЫВАТЬ несов. см. вымарать 
ВЫМАТЫВАТЬ несов. см. вымотать 
ВЫМАЧИВАТЬ несов. см. вымочить 
ВЫМЁНИВАТЬ несов. см. выменять 
ВЫМЕНЯТЬ сов. кого-что алмашып алыу, 

алмашыу; выменять костюм на сапогй костюмды 
итеккә алмашыу

ВЫМЕРЕТЬ сов. 1. үлеп (ҡырылып) бөтөү, 
ҡороу (нәҫел ҡалдырмайынса); племя вымерло 
ҡәбилә ҡырылып бөткән 2. (о растениях, жи
вотных) бөтөү, юҡҡа сығыу; этот вид растений 
вымер үҫемлектәрҙең был төрө бөткән 3. (обез
людеть, опустеть) кешеһеҙ ҡалыу, бушап 
ҡалыу

ВЫМЕРЗАТЬ несов. см. вымерзнуть
ВЫМЕРЗНУТЬ сов. 1. (погибнутъ от моро

за) туңып (өшөп) үлеү 2. (превратиться в лёд) 
туңыу, туңып боҙға әйләнеү

ВЫМЕРИВАТЬ несов. см. вымерить 
ВЫМЕРИТЬ сов. что үлсәү, үлсәп сығыу; 

вымерить площадь комнаты бүлмәнең майҙанын 
үлсәп сығыу

ВЫМЕСИТЬ сов. что иҙеү, баҫыу; вымесить 
тесто ҡамыр баҫыу

ВЫМЕСТИ сов. что һепереү, һепереп сыға
рыу; вымести мусор сүп-сарҙы һепереп сығарыу 

ВЫМЕСТИТЬ сов. что, на ком-чём ҡоһорон 
ҡайтарыу, үс алыу (ҡандырыу)

ВЫМЕТАТЬ I сов. что 1. разг. һалып (таш
лап) сығыу; выметать нёвод йылымды һалып 
сығыу 2. (отложитъ икру) һалыу, сәсеү; выме
тать икру ыуылдырыҡ сәсеү 3. (выпустить на
ружу) ебәреү, сығарыу, ҡоҫоу; выметать колос 
баш ҡоҫоу

ВЫМЕТАТЬ II сов. что (петли) күкләү, тип
сеү, салып (йүрмәп) тегеү

ВЫМЕТАТЬ несов. см. вымести 
ВЫМЕТЫВАТЬ I несов. см. выметать I 
ВЫМЁТЫВАТЬ II несов. см. выметать II 
ВЫМЕШАТЬ сов. что болғатып ҡушыу (ара

лаштырыу); вымешать йзвесть с песком эзбизды 
ҡом менән болғатып аралаштырыу

ВЫМЁШИВАТЬ I несов. см. вымесить 
ВЫМЁШИВАТЬ и  несов. см. вымешать 
ВЫМЕЩАТЬ несов. см. выместить 
ВЫМИРАНИЕ с ҡороу, бөтөү, үлеп (ҡыры

лып) бөтөү (нәҫел ҡалдырмайынса)', вымирание 
рода ырыуҙың ҡырылып бөтәүе 

ВЫМИРАТЬ несов. см. вымереть 
ВЫМОГАТЕЛЬ м көслөк менән алыу, ҡур

ҡытып (мәжбүр итеп) алыусы, талаусы
ВЫМОГАТЬ несов. что ҡурҡытып (көслөк 

менән) алыу, талау

ВЫМОКАТЬ несов. см. вымокнуть 2, 3
ВЫМОКНУТЬ сов. 1. һыуланыу, еүешләнеү, 

сыланыу, лыс һыу булыу; вымокнуть до нйтки 
лыс һыу булыу 2. ебеү, ебенеү, һыуҙа тоҙо сы
ғып бөтөү; мясо вымокло иттең тоҙо сығып бөт
кән 3. (о растениях) сереү, бурһыу; хлеб на по
лях вымок яландарҙа иген серегән

ВЫМОЛАЧИВАТЬ несов. см. вымолотить 
ВЫМОЛВИТЬ сов. что әйтеү, өндәшеү, һүҙ 

ҡушыу; вымолвить слово һүҙ әйтеү
ВЫМОЛИТЬ сов. что ялынып (үтенеп, ялба

рып) һорау; вымолить прощение ғәфү итеүен 
ялбарып һорау

ВЫМОЛОТ м; с.-х. 1. см. вымолотить 2. һу
ғып алынған (һуғылған) ашлыҡ, төшөм

ВЫМОЛОТИТЬ сов. что; с.-х. һуғыу, һуғып 
алыу (бөтөрөү); вымолотить горох борсаҡты 
һуғып бөтөрөү

ВЫМОРАЖИВАТЬ несов. см. выморозить
ВЫМОРИТЬ сов. кого-что ҡырып (үлтереп) 

бөтөрөү
ВЫМОРОЗИТЬ сов. 1. что һыуытыу, һыуы

тып бөтөрөү; выморозить дом өйҙө һыуытыу
2. кого-что туңдырып үлтереү, һыуытып ҡырыу; 
выморозить тараканов тараҡандарҙы туңдырып 
үлтереү 3. что туңдырыу, туңдырып киптереү; 
выморозить бельё керҙе туңдырып киптереү

ВЫМОРОЧНЫЙ, -ая, -ое вариҫһыҙ (эйәһеҙ) 
ҡалған; выморочное имущество вариҫһыҙ ҡал 
ған мөлкәт

ВЫМОСТИТЬ сов. что юлға (урамға) таш 
(асфальт) түшәү, йәйеү, түшәп (йәйеп) сығыу; вы
мостить дорогу юлға таш (асфальт) түшәп сығыу 

ВЫМОТАТЬ сов. 1. что; разг. урап (сыр
мап) бөтөрөү; вымотать два мотка нйток ике 
йомғаҡ епте урап бөтөрөү 2. (измучитъ) хәлде 
бөтөрөү, хәлдән тайҙырыу, әлһерәтеү; вымотать 
сйлы хәлдән тайҙырыу ♦ вымотать (всю) душу 
теңкәгә тейеү, үҙәккә үткәреү

ВЫМОТАТЬСЯ сов.; разг. 1. что уралып бө- 
төү, уралыу; из пряжи вымотался одйн клубок 
ептән бер йомғаҡ уралды 2. (устать, измучить
ся) хәл бөтөү, хәлдән тайыу, әлһерәү, йонсоу, 
интегеү

ВЫМОЧИТЬ сов. 1. кого-что һыулау, еүеш
ләү, сылатыу, еүешләп (сылатып) бөтөү; дождь 
вымочил одежду ямғыр кейемде һыуланы 2. что 
ебетеү, һыуҙа тотоп йомшартыу (тоҙон сыға
рыу); вымочить лён етен ебетеү; вымочить се
лёдку селедканы һыуға һалып тоҙон сығарыу
3. что (о растениях) серетеү, бурһытыу 

ВЫМПЕЛ м вымпел; вручить вымпел вымпел
тапшырыу

ВЫМАЧИВАТЬ несов. см. вымучить
ВЫМУЧИТЬ сов. что 1. уст. мәжбүр итеү, 

(нимәгәлер) көслөк менән ирешеү 2. разг. көсә
неп табыу (яҙыу, яһау); вымучить рйфму риф
маны көсәнеп табыу



ВЫПАЛИТЬ
ВЫМУШТРОВАТЬ сов. кого-что', разг. 

муштра менән өйрәтеү, ҡаты тәртипкә өйрәтеү 
ВЫМЫВАНИЕ с 1. см. вымывать 2. йыуыу, 

йыуып өңөү, ашау; вымывание солей из почвы
тупраҡтан тоҙҙарҙы йыуыу

ВЫМЫВАТЬ несов. см. вымыть
ВЫМЫСЕЛ м 1. хыял, фантазия 2. (ложъ) 

алдыҡ, уйҙырма, ялған
ВЫМЫТЬ сов. 1. кого-что йыуыу, йыуып 

алыу (бөтөрөү, сығыу); вымыть посуду һауыт- 
һабаны йыуып алыу 2. что (сделать вымоину) 
өңөү, йыуып яһау; дождь вымыл яму ямғыр 
йыуып соҡор яһаған

ВЫМЫТЬСЯ сов. йыуыныу, йыуынып алыу 
(сығыу); вымыться в бане мунсала йыуыныу вымыш ленный, -ая, -ое уйҙырма, ялған, 
уйлап сығарылған; вымышленное сообщение 
ялған хәбәр

ВЫМЯ с елен; вымя коровы һыйыр елене 
ВЫНАШИВАТЬ несов. см. выносить
ВЫНЕСТИ сов. 1. кого-что сығарыу, алып 

сығыу, сығарып ҡуйыу (бөтөрөү); вынести стол 
из комнаты бүлмәнән өҫтәлде сығарыу 2. что 
(поместить) урынлаштырыу, сығарып яҙыу; 
вынести примечания в конец книги иҫкәрмәләр 
ҙе китаптың аҙағына урынлаштырыу 3. что ҡа
бул итеү, сығарыу, әйтеү; вынести предложение 
на собрание тәҡдимде йыйылышҡа сығарыу; 
вынести благодарность рәхмәт әйтеү (белдереү) 
4. кого-что сығарыу, сығарып ташлау; волна 
вынесла лодку на берег тулҡын кәмәне ярға 
сығарып ташлаған 5. что; перен. алыу, килеү, 
килеп сығыу; вынести хорошее впечатление 
яҡшы тәьҫир алыу 6. что алға сығарыу, һоноу; 
вынести ногу вперёд аяҡты алға сығарыу 7. что 
сыҙау, түҙеү; вынести ейльную боль көслө 
ауыртыуға сыҙау ♦ вынести сор из избы ығы- 
зығыны ситкә таратыу (сығарыу); вынести за 
скобки мат. йәйәләр тышына сығарыу; вынести 
на свойх плечах берәй ауыр эште башҡарып 
сығыу; куда кривая ни вынесет тейһә тейенгә, 
теймәһә ботаҡҡа; ни булһа, шул булыр

ВЫНЕСТИСЬ сов. атылып сығыу, атылып 
(ҡапыл) килеп сығыу

ВЫНИМАТЬ несов. см. вынуть 
ВЫНИМАТЬСЯ несов. 1. см. вынуться 

2. разг. (выдвигаться) алыныу; ящик стола не 
вынимается өҫтәл тартмаһы алынмай 3. страд, 
от вынимать

ВЫНОС м 1. см. вынести 1 — 4,6; 2. спец, 
(способ запряжки лошадей) мисәү, мисәүләп 
(сыбаталап) егеү 3. (то, что выносится теку
щей водой) лэм

ВЫНОСИТЬ сов. 1. кого (ребёнка) буй күтә
реү, ҡарында йөрөтөү 2. что; перен. башта йө
рөтөү, уйлап еткереү; выносить идею идеяны 
уйлап еткереү 3. что; разг. туҙҙырыу ♦ выно
сить на (свойх) руках ҡарап үҫтереү

ВЫНОСИТЬ несов. см. вынести ♦ не выно 
ейть кого-что яратмау, күрә алмау

ВЫНОСИТЬСЯ сов. 1. башта йөрөү, өлгөрөп 
етеү, уйлап еткерелеү 2. разг. туҙыу, ылбырау, 
туҙып (ылбырап) бөтөү; подкладка совсем  
выносилась эслек бөтөнләй туҙып бөткән

ВЫНОСИТЬСЯ несов. 1. см. вынестись 
2. страд, от выноейть

ВЫНОСКА ж 1. разг. см. вынести 1, 2 ; 2. 
(сноска) иҫкәрмә, аңлатма; выноска под чёрточ
кой һыҙыҡ аҫтындағы иҫкәрмәвынбсливость ж түҙемле (сыҙамлы) бу
лыу, түҙемлелек, сыҙамлылыҡ; обладать вы
носливостью түҙемле булыувынбсливый, -ая, -ое түҙем, түҙемле, 
сыҙам, сыҙамлы, бирек; выносливая лошадь би
рек ат

ВЫНУДИТЬ сов. кого-что мәжбүр итеү; вы
нудить дать обещание вәғәҙә бирергә мәжбүр 
итеү

ВЫНУЖДАТЬ несов. см. вынудить
ВЫНУТЬ сов. 1. кого-что алыу, сығарыу, 

тартып (һурып) сығарыу; вынуть из кармана 
платочек кеҫәнән ҡулъяулыҡ алыу 2. что; разг. 
(сделать выемку) уйып алыу, уйым эшләү 
♦ вынь да положь сығар ҙа һал, һуҡты ла күпте 
(ҡәтги талап тураһында)

ВЫНУТЬСЯ сов. алыныу, сығыу 
ВЫНЫРНУТЬ сов. 1. ҡалҡыу, ҡалҡып (ки

леп) сығыу 2. перен., разг. ҡапыл килеп сығыу, 
ҡапыл күренеү; из переулка вынырнула машйна 
тыҡрыҡтан ҡапыл машина килеп сыҡты

ВЫНЮХАТЬ сов. что; прост. 1. (разыскать 
по запаху) еҫкәп (еҫенән) табыу 2. перен. (разуз
нать) еҫкәнеп белеү, һоранып (һораштырып) белеү 

ВЫ НЙХИВАТЬ несов. см. вынюхать 
ВЫНЙНЧИВАТЬ несов. см. вынянчить 
ВЫНЯНЧИТЬ сов. кого-что; разг. ҡарап 

(тәрбиәләп) үҫтереү; на свойх руках вынянчить 
ҡулда ҡарап үҫтереү

ВЫПАД м 1. см. выпасть 1, 2 ; 2. спорт, алға 
баҫыу (ынтылыу, атлау), алға (сығарыу, таш
лау) һоноу (аяҡты) 3. (враждебное выступле
ние) дошмансыл сығыш, дошмансыл баҫымсы- 
лыҡ; выпад агрессоров агрессорҙарҙың дошман
сыл сығышы

ВЫПАДАТЬ несов. см. выпасть 
ВЫПАДЁНИЕ с см. выпасть 1, 2 , 3; выпа

дение из памяти хәтерҙән төшөп ҡалыу; выпа
дение молочных зубов һөт тештәренең төшөүе; 
выпадение осадков яуым-төшөмдөң булыуы 

ВЫПАИВАТЬ несов. см. выпоить 
ВЫПАЛИВАТЬ несов. см. выпалить 
ВЫПАЛИТЬ сов.; разг. 1. (выстрелить) 

атыу, атып ебәреү; выпалить вверх өҫкә ҡарай 
атып ебәреү 2. что; перен. әйтеп ташлау (һалыу, 
биреү), теҙеп һалыу; разом выпалить обо всём 
бөтәһе тураһында ла бер юлы әйтеп биреү



ВЫПАЛЫВАТЬ
ВЫПАЛЫВАТЬ несов. см. выполоть 
ВЫПАРИВАТЬ несов. см. выпарить 
ВЫПАРИВАТЬСЯ несов. 1. см. выпариться 

2. страд, от выпаривать
ВЫПАРИТЬ сов. 1. что бешекләү, парлау; 

выпарить бельё кер бешекләү 2. что ҡайнатып 
табыу, парға әйләндереп айырыу; выпарить соль 
һыуҙы парға әйләндереп тоҙ табыу 3. кого; разг. 
(в бане) сабыу

ВЫПАРИТЬСЯ сов. 1. (очиститься) бешек
ләнеү, бешекләнеп таҙарыу 2. парға (быуға) әй
ләнеп бөтөү, ҡайнап бөтөү; вода выпарилась 
һыу парға әйләнеп бөткән 3. разг. (в бане) са
быныу

ВЫПАРХИВАТЬ несов. см. выпорхнуть 
ВЫПАРЫВАТЬ несов. см. выпороть I
ВЫПАС м 1. көтөү; выпас скота мал көтөү 

2. (пастбище) көтөүлек, утлау, үреш
ВЫПАСТЬ сов. 1. ҡолап (йығылып) төшөү, 

төшөп китеү (ҡалыу); (о волосах) ҡойолоу; 
трубка выпала из рук трубка ҡулдан төшөп кит
те; письмо выпало хат төшөп китте 2. перен., 
разг. төшөп ҡалыу, сығыу, юйылыу; выпасть из 
игры уйындан төшөп ҡалыу; всё выпало из 
памяти бөтәһе лә хәтерҙән сыҡҡан 3. (об осад
ках) яуыу, төшөү; выпал снег ҡар яуҙы; выпала 
роса ысыҡ төшкән 4. тура килеү, эләгеү, тейеү, 
сығыу, насип булыу; трудная доля выпала ей 
уға ауыр яҙмыш тура килде 5. спорт, (алға, 
ситкә, һонолған аяҡтарға) баҫым яһау ♦ выпасть 
на долю чью, кому өлөшөнә төшөү, насип булыу 

ВЫПАЧКАТЬ сов. кого-что; разг. бысратыу, 
бысратып (буяп) бөтөрөү; выпачкать платье күл
дәкте бысратыу

ВЫПАЧКАТЬСЯ сов.; разг. бысраныу, быс
ранып (буялып) бөтөү

ВЫПЕКАТЬ несов. см. выпечь 
ВЫПЕКАТЬСЯ несов. 1. см. выпечься

2. страд, от выпекать
ВЫПЕРЕТЬ сов. кого-что 1. разг. (вытолк

нутъ) этеп (төртөп) сығарыу 2. что разг. (выда
витъ, вытеснить) баҫып (ҡыҫып) сығарыу; 
осевшая крыша выперла стену баҫылған түбә 
стенаны баҫып сығарған 3. прост, (исключитъ, 
выгнать) ҡыуып сығарыу, ҡыуыу, бушатыу; 
выпереть из училища училищенан ҡыуыу

ВЫПЕСТОВАТЬ сов. кого-что; перен., уст. 
тәрбиәләп (ҡарап) үҫтереү

ВЫПЕЧКА ж 1. бешереү; выпечка хлеба ик
мәк бешереү 2. бешерелгән ашамлыҡтар (ондан) 

ВЫПЕЧЬ сов. что 1. (испечь) бешереү 
2. (пропечь) бешереп (еткереү) ҡуйыу 

ВЫПЕЧЬСЯ сов. бешеп етеү 
ВЫПИВАТЬ несов. 1. см. выпить 2. разг. 

(иметь склонность к спиртному) эскеләү
ВЫПИВКА ж; разг. 1. эсеү, эске, эскелек 

мәжлесе 2. (спиртное, вино) иҫерткес эсемлек, 
араҡы, шарап

ВЫПИЛИВАТЬ несов. см. выпилить
ВЫПИЛИТЬ сов. что 1. бысыу, бысып 

уйыу; выпилить проём для двери ишек яһау 
өсөн уйым бысыу 2. бысып яһау; выпилить раму 
рамды бысып яһау

ВЫПИРАТЬ несов. 1. см. выпереть 2. разг. 
(выдаваться вперёд) сығып (сусайып) тороу, 
сусайыу, тумпайыу, тумпайып сығыу

ВЫПИСАТЬ сов. 1. что яҙып алыу, күсереп 
(яҙып) алыу; выписать формулы из учебника 
дәреслектән формулалар күсереп алыу 2. что 
(написать тщательно) тырышып яҙыу, ентек
ләп яҙыу, еренә еткереп яҙыу; выписать буквы 
хәрефтәрҙе еренә еткереп яҙыу 3. что (тща
тельно нарисовать) ентекләп төшөрөү (яһау); 
выписать берёзу ҡайын һүрәтен ентекләп төшө
рөү 4. что яҙып биреү, яҙҙырып алыу, яҙып тот
тороу; выписать квитанцию квитанция яҙып би
реү; выписать счёт счёт яҙҙырып алыу 5. что 
яҙылыу, алдырыу; выписать газету гәзиткә яҙы
лыу 6. кого-что сығарыу, төшөрөү, төшөрөп 
ҡалдырыу; выписать из больницы хәстәхананан 
сығарыу 7. кого-что (письменно вызвать) са
ҡыртыу, саҡыртып (саҡырып) алыу (алдырыу); 
выписать к себе семью ғаиләне үҙ яныңа саҡыр
тып алыу

ВЫПИСАТЬСЯ сов. сығыу, исемлектән тө
шөү; выписаться из больницы хәстәхананан 
сығыу

ВЫПИСКА ж 1. разг. см. выписать 1, 4 — 7; 
выписка цитат цитаталар күсереп алыу; выписка 
квитанций квитанциялар яҙып биреү; выписка 
книг китаптар алдырыу 2. (выдержка, цитата) 
күсермә, өҙөмтә; выписка из приказа приказдан 
күсермә; выписка из протокола протоколдан 
өҙөмтә

ВЫПИСЫВАТЬ несов. см. выписать
ВЫПИСЫВАТЬСЯ несов. 1. см. выписаться 

2. страд, от выпйсывать
ВЫПИТЬ сов. 1. что, чего эсеү, эсеп ебәреү 

(бөтөрөү); выпить стакан чаю бер стакан сәй 
эсеү 2. за кого-что и без доп.; разг. (о питье 
спиртных напитков) эсеү; он любит выпить ул 
эсергә ярата

ВЫПИХИВАТЬ несов. см. выпихнуть
ВЫПИХНУТЬ сов. кого-что; разг. төртөп 

(этеп, ҡыҫырыҡлап) сығарыу; выпихнуть из 
толпы халыҡ араһынан ҡыҫырыҡлап сығарыу

ВЫПЛАВИТЬ сов. что иретеү, иретеп алыу 
(сығарыу); выплавить чугун суйын иретеү

ВЫПЛАВИТЬСЯ сов. иреү, иреп сығыу (су
йын, тимер һ.б.)

ВЫПЛАВКА ж 1. см. выплавить; выплавка 
стали ҡорос иретеү 2. иретелгән металл; суточ
ная выплавка бер тәүлектә иретелгән металл

ВЫПЛАВЛЙТЬ несов. см. выплавить
ВЫПЛАВЛЯТЬСЯ несов. 1 .см . выплавиться 

2. страд, от выплавлять



ВЫПРАВЛЯТЬСЯ
ВЫПЛАКАТЬ сов. что 1. илап бушаныу (та

ратыу, еңеләйтеү); выплакать горе ҡайғыны 
илап еңеләйтеү 2. разг. (выпроситъ со слезами) 
күҙ йәше менән һорап алыу, илап һорап алыу; 
выплакать деньги илап аҡса һорап алыу ♦ вып
лакать все глаза илап күҙҙәрҙе шешендереү, үтә 
күп илау

ВЫПЛАКАТЬСЯ сов. илап эс бушатыу (ҡай
ғы таратыу), туйғансы илау

ВЫПЛАКИВАТЬ несов. см. выплакать 
ВЫПЛАТА ж түләү; выплата долга бурысты 

түләү
ВЫПЛАТИТЬ сов. что түләү, биреү, түләп 

бөтөү
ВЫПЛАЧИВАТЬ несов. см. выплатить 
ВЫПЛЕВЫВАТЬ несов. см. выплюнуть
ВЫПЛЕСКАТЬ сов. что сайпылтыу, сайпыл- 

тып түгеү; выплескать чай из чашки сынаяҡтан 
сәйҙе сайпылтып түгеү

ВЫПЛЕСКАТЬСЯ сов. сайпылыу, сайпылып 
түгелеү; вода выплескалась из ведра күнәктән 
һыу сайпылып түгелгән

ВЫПЛЕСКИВАТЬ несов. см. выплескать 
ВЫПЛЁСКИВАТЬСЯ несов. 1. см. выплес

каться, выплеснуться 2. страд, от выплёс
кивать

ВЫПЛЕСНУТЬ сов. что түгеү, түгеп (ҡой
оп) ебәреү, һирпеү; выплеснуть остатки чая ҡал
ған сәйҙе һирпеү

ВЫПЛЕСНУТЬСЯ сов. сайпылып түгелеү, 
сайпылып (түгелеп) китеү

ВЫПЛЕСТИ сов. что 1. тағатып (һүтеп) 
алыу; выплести ленту из косы таҫманы сәс толо
монан тағатып алыу 2. үреү, үреп яһау (эшләү); 
выплести корзйну кәрзин үреү

ВЫПЛЕСТИСЬ сов. һүтелеү, тағатылыу, һү
телеп (тағатылып) төшөү, һүтелеп (тағатылып) 
сығыу; лента выплелась из косы таҫма сәс толо
монан тағатылып сыҡҡан

ВЫПЛЕТАТЬ несов. см. выплести 
ВЫПЛЕТАТЬСЯ несов. 1. см. выплестись 

2. страд, от выплетать
ВЫПЛЫВАТЬ несов. см. выплыть выплыть сов. 1. һыу өҫтөнә ҡалҡып сы

ғыу, (ҡоро ергә) йөҙөп сығыу; выплыть на бёрег 
ярға йөҙөп сығыу 2. перен. тыуыу, барлыҡҡа ки
леү, килеп сығыу; выплыл новый вопрос яңы 
һорау тыуҙы 3. перен. (появиться — о солнце, 
луне)  сығыу, күренеү, ҡалҡыу; из-за туч 
выплыла луна болоттар араһынан ай күренде 

ВЫПЛЮНУТЬ сов. что төкөрөү, төкөрөп 
сығарыу (ташлау)

ВЫПЛЙСЫВАТЬ несов. что и беҙ доп.; 
разг. ҡыланып бейеү, төрлө хәрәкәттәр яһап 
бейеү

ВЫПОИТЬ сов. кого эсереп үҫтереү (тәр
биәләү); выпоить телёнка молоком быҙауҙы һөт 
эсереп үҫтереү

ВЫПОЛАСКИВАТЬ несов. см. выполоскать 
ВЫПОЛЗАТЬ несов. см. выползти 
ВЫПОЛЗОК м ҡабыҡ, ҡау; змейный выпол

зок йылан ҡабығы
ВЫПОЛЗТИ сов. (шыуышып, Һөйрәлеп) ки

леп сыгыу; змея выползла йылан шыуышып ки
леп сыҡты

ВЫПОЛНЕНИЕ с см. выполнить; выпол
нение плана планды үтәү; выполнение работы
эште башҡарыу

ВЫПОЛНИМЫЙ, -ая, -ое үтәрлек, үтәлер- 
лек, үтәй алырлыҡ, үтәлмәле; выполнимое за
дание үтәй алырлыҡ йөкләмә

ВЫПОЛНИТЬ сов. что 1. үтәү, атҡарыу, 
башҡарыу, үтәп (атҡарып, башҡарып) сығыу; 
выполнить приказание бойороҡ үтәү; выполнить 
план план үтәү 2. (создать) яһау, эшләү; выпол
нить макет макет яһау

ВЫПОЛНИТЬ несов. см. выполнить 
ВЫПОЛОСКАТЬ сов. что сайҡау, сайҡап 

алыу; выполоскать бельё кер сайҡау; выполос
кать рот ауыҙ сайҡау

ВЫПОЛОТЬ сов. что утау, утап сығыу (бө
төрөү, ташлау); выполоть огород баҡса утау; 
выполоть все сорнякй сүптәрҙе утап бөтөрөү 

ВЫПОРОТЬ I сов. что һүтеү, һүтеп алыу 
(ташлау); выпороть рукав енде һүтеп алыу 

ВЫПОРОТЬ II сов. кого; прост, (наказать) 
һыҙырыу, сыбыҡлау, ярыу

ВЫПОРХНУТЬ сов. 1. осоп сыгыу (китеү), 
ҡапыл осоп китеү; птйца выпорхнула ҡош ҡа
пыл осоп китте 2. перен., разг. йылт итеп сығып 
китеү, ҡапыл ғына сығып китеү

ВЫПОТРОШИТЬ сов. кого-что эсен таҙар
тыу (алыу); выпотрошить гуся ҡаҙҙың эсен 
таҙартыу

ВЫПРАВИТЬ I сов. что 1. төҙәйтеү, турай
тыу; выправить гвоздь ҡаҙауҙы турайтыу 2. ко
го-что төҙәтеү, яҡшыртыу, етешһеҙлектәрҙе бө
төрөү; выправить положение хәлде төҙәтеү 
3. что төҙәтеү, төҙәтмә индереү; выправить 
рукопись ҡулъяҙманы төҙәтеү

ВЫПРАВИТЬ II сов. что; разг. (получитъ 
документ) алыу, яҙҙыртып алыу, юллап алыу; 
выправить паспорт паспорт алыу

ВЫПРАВИТЬСЯ сов. 1. (выпрямиться) төҙә- 
йеү, турайыу; дерево выправилось ағас турайҙы 
2. разг. (исправиться) төҙәлеү, яҡшырыу, арыу
ланыу; мальчик выправился малай төҙәлде

ВЫПРАВКА ж 1. прост, см. выправить I; 
выправка рукописи ҡулъяҙманы төҙәтеү 2. ыҫ
пайлыҡ; военная выправка хәрби ыҫпайлыҡ 

ВЫПРАВЛЙТЬ I несов. см. выправить I 
ВЫПРАВЛЙТЬ II несов. см. выправить II 
ВЫПРАВЛЙТЬСЯ I несов. 1 .см . выправить

ся 2. страд, от выправлять I
ВЫПРАВЛЙТЬСЯ II несов. страд, от вы

правлять II



ВЫПРАШИВАТЬ
ВЫПРАШИВАТЬ несов. см. выпросить 
ВЫПРОВАЖИВАТЬ несов. см. выпроводить
ВЫПРОВОДИТЬ сов. кого-что; разг. ҡыуып 

сығарыу, ҡыуып (сығарып) ебәреү
ВЫПРОСИТЬ сов. что, чего үтенеп (һорап) 

алыу, ялынып алыу; выпросить книгу китапты 
үтенеп һорап алыу

ВЫПРЫГИВАТЬ несов. см. выпрыгнуть
ВЫПРЫГНУТЬ сов. һикереп сығыу (төшөү), 

ырғып сығыу (төшөү); выпрыгнуть из окна тәҙ
рәнән һикереп төшөү

ВЫПРЯГАТЬ несов. см. выпрячь
ВЫПРЯМЙТЕЛЬ м\ эл. выпрямитель, ту- 

райтҡыс (алмаш токты даими токка әйлән- 
дерэ торган прибор)

ВЫПРЯМИТЬ сов. что төҙәйтеү, турайтыу, 
турылау, яҙыу; выпрямить провод сымды яҙыу 
♦ выпрямить ток эл. алмаш токты даими токка 
әйләндереү

ВЫПРЯМИТЬСЯ сов. төҙәйеү, турайыу, ту- 
рыланыу, яҙылыу

ВЫПРЯМЛЁНИЕ с см. выпрямить 
ВЫПРЯМЛЙТЬ несов. см. выпрямить 
ВЫПРЯМЛЙТЬСЯ несов. 1. см. выпрямить

ся 2. страд, от выпрямлять
ВЫПРЯЧЬ сов. кого-что туғарыу, туғарып 

ҡуйыу
ВЫПРЯЧЬСЯ сов. туғарылыу; лошадь вып

ряглась ат туғарылған
ВЫПУКЛО ВбГНУТЫЙ, ая, -ое ҡабарын 

ҡы-батынҡы; выпукло-вогнутая линза ҡабарын- 
ҡы-батынҡы линза

ВЫПУКЛОСТЬ ж 1. ҡабарынҡылыҡ; выпук
лость поверхности өҫкө йөҙҙөң ҡабарынҡылығы 
2. (выпуклое место) ҡабарынҡы (сығынҡы) 
урын, ҡалҡыу урын, ҡабарып (сығып, ҡалҡып) 
торған урын; выпуклость на етекле быялалағы 
ҡабарынҡы урын 3. перен. (яркость, отчётли
вость) асыҡлыҡ, баҙыҡлыҡ; выпуклость ху
дожественного образа художестволы образдың 
баҙыҡлығы

ВЫПУКЛЫЙ, -ая, -ое 1. ҡабарынҡы; выпук
лое стекло ҡабарынҡы быяла 2. ҡабарынҡы, 
сығынҡы, ҡалҡыу, сығып тора торған; выпук
лый лоб сығынҡы маңлай; выпуклые глаза 
аҡыш (таҫыр) күҙҙәр; выпуклые буквы ҡалҡыу 
хәрефтәр 3. перен. (отчётливый) асыҡ сағы
лышлы, баҙыҡ; выпуклое изображение баҙыҡ 
һүрәтләнеш

ВЫПУСК м 1. см. выпустить; выпуск про
дукции продукция етештереү 2. (часть издания) 
киҫәк; первый выпуск кнйги китаптың беренсе 
киҫәге 3. (группа учащихся) сығарылыш; про
шлогодний выпуск былтырғы сығарылыш 

ВЫПУСКАТЬ несов. см. выпустить 
ВЫПУСКНИК М и ВЫПУСКНИЦА ж 

уҡыуҙы тамамлаусы (һуңгы синыфта (курста) 
уҡыусы)

ВЫ ПУСКНбЙ, -ая, -ое 1. сығарыу ...ы, 
сығара торған; выпускной клапан сығарыу кла
паны 2. сығарылыш ...ы, уҡыуҙы тамамлау ...ы, 
уҡыуҙы тамамлай торған; выпускной вечер сы
ғарылыш кисәһе; выпускной класс уҡыуҙы та
мамлай торған синыф; выпускной экзамен сы
ғарылыш имтиханы

ВЫПУСТИТЬ сов. 1. кого-что сығарыу, 
сығарып ебәреү; выпустить детей на улицу бала
ларҙы урамға сығарып ебәреү 2. кого-что (вы
гнать скот куда-л., откуда-л.) ҡыуыу, сыға
рыу, сығарып ебәреү, ағытыу; выпустить жере
бят на волю ҡолондарҙы ағытыу; выпустить 
стадо на выгон көтөүҙе көтөүлеккә ҡыуыу
3. что ағыҙыу, ебәреү, сығарыу; выпустить воду 
из ванны ҡорнанан һыуҙы ағыҙып ебәреү; выпу
стить тепло из комнаты бүлмәнән йылыны 
сығарыу 4. кого-что (перестать держать) ыс
кындырыу, төшөрөү, ысҡындырып (төшөрөп) 
ебәреү; выпустить из рук палку таяҡты ҡулдан 
төшөрөп ебәреү 5. кого-что (отпустить на сво
боду) иреккә сығарыу, азат итеү 6. кого-что 
сығарыу, әҙерләп сығарыу; выпустить новых 
специалистов яңы белгестәр әҙерләп сығарыу
7. что (произвести, выработать) етештереү, 
(эшләп) сығарыу; выпустить продукцию сверх 
плана пландан тыш продукция етештереү 8. что 
(издать) (баҫып) сығарыу, нәшер итеү; выпус
тить кнйгу китап нәшер итеү; выпустить газету 
гәзит сығарыу 9. что төшөрөү, төшөрөп ҡалды
рыу, алып ташлау; выпустить строку бер юлды 
төшөрөп ҡалдырыу 10. что сығарыу, сығарып 
ҡуйыу; выпустить воротник күлдәктең яғаһын 
сығарып ҡуйыу; выпустить когти тырнаҡтарҙы 
сығарыу 11. что (увеличить в длину или в ши
рину) ебәреү, оҙонайтыу, киңәйтеү; выпустить 
рукава ең оҙонайтыу ♦ выпустить снаряд (за
ряд, пулю и т.п.) атыу; выпустить в свет 
донъяға сығарыу, баҫыу; выпустить из виду 
күрмәй ҡалыу, күҙ уңынан ыскындырыу; выпу
стить из памяти онотоу, иҫтән сығарыу; выпус
тить из рук ҡулдан ыскындырыу, файҙалана 
алмау

ВЫПУТАТЬ сов. 1. что тышауын алыу (си
сеү); (из стремени) сығарыу, тартып сығарыу, 
тартып алыу; выпутать ногу из стремени аяҡты 
өҙәңгенән сығарыу 2. кого-что; перен. аралау, 
йолоу, ҡотҡарыу; выпутать из беды бәләнән 
аралау

ВЫПУТАТЬСЯ сов. 1. разг. (освободиться 
от пут) тышауы ысҡыныу (төшөү) 2. перен. 
арыныу, йолоноу, ҡотолоу, арынып (йолоноп, 
ҡотолоп) сығыу; выпутаться из долгов бурыстан 
ҡотолоу

ВЫПЫТЫВАТЬ несов. см. выпутать
ВЫПЫТЫВАТЬСЯ несов. 1. см. выпутаться 

2. страд, от выпутывать
в ы п Ыч и в а т ь  несов. см. выпучить
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ВЫРАСТИ
ВЫПУЧИТЬ сое.; разг. 1. что безл. бүлтәй

теү, ҡалтайтыу, бүлтәйеп (ҡалтайып) сығыу; у 
бочки выпучило дно мискәнең төбө ҡалтайған 
2. что киреү, алға сығарып ҡуйыу; выпучить 
грудь күкрәкте киреү; выпучить глаза күҙҙе 
таҫрайтыу

ВЫПУШКА ж ҡырпыу, ҡайма 
ВЫПЫТАТЬ сов. что, у кого; разг. һорашып 

белеү, һорашып (төпсөнөп) әйттереү; выпытать 
секрет серҙе һорашып белеү

ВЫПЫТЫВАТЬ несов. см. выпытать 
ВЫПЬ ж мөншөгөр, күл буғаһы (ҡош) 
ВЫПЯТИТЬ сов. что; разг. 1. алға сығарыу, 

бүлтәйтеү, киреү; выпятить грудь күкрәк киреү 
2. перен. ҡабартып (күпертеп, арттырып) күр
һәтеү; выпятить недостатки произведения әҫәр 
ҙең етешһеҙлектәрен ҡабартып күрһәтеү

ВЫПЯТИТЬСЯ сов.; разг. 1. алға сығып то
роу, бүлтәйеү, кирелеү 2. перен. ҡабарып (күпе
реп) күренеү

ВЫПЙЧИВАТЬ несов. см. выпятить 
ВЫПЯЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. выпятиться 

2. страд, от выпячивать
ВЫРАБАТЫВАТЬ несов. см. выработать
ВЫРАБОТАТЬ сов. что 1. (произвести) эш

ләп сығарыу, етештереү, эшләү; выработать 
электроэнергию электр энергияһы эшләү 2. (об
работать) эшкәртеү 3. перен. (прийти к чему- 
л .)  эшләү, әҙерләү, төҙөү; выработать план план 
төҙөү; выработать резолюцию резолюция әҙер
ләү 4. (воспитать) тәрбиәләү, булдырыу; выра
ботать выдержку и настойчивость сабырлыҡ 
һәм ныҡышмалылыҡ тәрбиәләү 5. разг. (добыть 
трудом) эшләп табыу (алыу), эшләү; вырабо
тать тысячу рублей мең һум эшләп алыу 6. горн. 
(выбрать без остатка) эшкәртеп бөтөрөү, алып 
(табып) бөтөрөү; прйиск выработан прииск 
эшкәртеп бөтөрөлгән

ВЫРАБОТАТЬСЯ сов. барлыҡҡа килеү, бу
лып китеү; выработалась выносливость сыҙам 
лылыҡ барлыҡҡа килде

ВЫРАБОТКА ж 1. см. выработать 1—5; 
ткань ручной выработки ҡулдан эшләнгән 
туҡыма; установка для выработки кислорода 
кислород эшләп сығарыу ҡоролмаһы 2. эшләп 
сығарылған (етештерелгән) продукция, эшләп 
сығарыу (етештереү) күләме; получать с выра
ботки етештерелгән продукциянан алыу; по
высить норму выработки эшләп сығарыу кү 
ләмен арттырыу 3. разг. эшләнеш, эшләнеү си
фаты; хорошая выработка яҡшы эшләнеш 
4. обычно мн. выработки; горн. ҡаҙылма бай
лыҡтар сығарыу урыны

ВЫРАВНИВАТЬ несов. см. выровнять 
ВЫРАВНИВАТЬСЯ несов. 1. см. выров

няться 2. страд, от выравнивать
ВЫРАЖАТЬ несов. что 1. см. выразить 

2. (являться отражением) сағылдырыу, кәүҙә

ләндереү; выражать объектйвную реальность
объектив ысынбарлыҡты сағылдырыу

ВЫРАЖАТЬСЯ несов. 1. см. выразиться
2. прост, һүгенеү, әшәке һүҙҙәр әйтеү 3. страд, 
от выражать

ВЫРАЖЕНИЕ с 1 . см. выразить — 
выражать 2. кәүҙәләнеш, сағылыш; денежное 
выражение стоимости ҡиммәттең аҡсалата 
сағылышы 3. (внешний вид чего-л.) сырай, 
ҡиәфәт, ҡараш; выражение лица сырай; выра
жение глаз күҙ ҡарашы 4. әйтем; образное вы
ражение образлы әйтем 5. мат. аңлатма; алгеб 
райческое выражение алгебраик аңлатма ♦ без 
выражения (говорйть, читать и т.п.) тәьҫирһеҙ 
(тойғоһоҙ) (һөйләү, уҡыу һ.б.); с выражением 
(читать, петь и т.п.) тәьҫирле итеп (тойғо 
менән) (уҡыу, йырлау һ.б.)

ВЫРАЗИТЕЛЬ м сағылдырыусы, кәүҙәлән
дереүсе; выразитель идей и настроений кре
стьянства крәҫтиәндәрҙең идеяларын һәм уй-те- 
ләктәрен сағылдырыусы

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ ж асыҡлыҡ, баҙыҡ
лыҡ, тәьҫирлелек; выразительность фраз һүҙ
ҙәрҙең тәьҫирлелеге

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. асыҡ, ба
ҙыҡ, матур; выразительное лицо асыҡ йөҙ 
2. тәьҫирле, тойғоло; выразительная речь
тәьҫирле телмәр 3. разг. мәғәнәле, күп мәғәнәле; 
выразительный взгляд мәғәнәле ҡараш 4. тасу
ирлау .. .ы; выразительные средства языка тел
дең тасуирлау саралары

ВЫРАЗИТЬ сов. что 1. күрһәтеү, сағылды
рыу, кәүҙәләндереү; выразить нежность наҙ 
күрһәтеү 2. (высказать, передать словами) әй
теү, әйтеп биреү; выразить мысль коротко фе 
керҙе ҡыҫҡаса әйтеп биреү 3. (обозначить, ис
числить в каких-л. единицах) билдәләү, иҫәп
ләү, күрһәтеү; выразить цены товаров в денеж
ных единицах тауар хаҡын аҡса берәмегендә 
күрһәтеү

ВЫРАЗИТЬСЯ сов. 1. (обнаружиться, про
явиться) сағылыу, кәүҙәләнеү, күренеү, беленеү 
2. әйтеү, әйтеп биреү; неудачно выразиться яңы
лыш әйтеү

ВЫРАСТАТЬ несов. см. вырасти
ВЫРАСТИ сов. 1. үҫеү; мальчик за лето 

сйльно вырос малай йәй эсендә ныҡ үҫкән 
2. (стать взрослым) үҫеп (буйға) етеү, ир ҡоро
на инеү 3. перен. (стать зрелым) өлгөрөү, 
өлгөрөп (үҫеп) етеү; вырасти в мастера мастер 
булып өлгөрөп етеү 4. из чего; разг. ҙурайыу, 
һыймай башлау; вырасти из платья күлдәккә 
һыймай башлау 5. артыу, үҫеү; посевная 
площадь выросла сәсеү майҙаны артты; вырос
ли доходы населения халыҡтың килеме артты
6. перен. күренеү, үҫеп сығыу, барлыҡҡа килеү; 
на холме выросло красйвое здание ҡалҡыу 
лыҡта матур йорт үҫеп сыҡты 7. перен. ҡалҡып



ВЫРАСТИТЬ
(үҫеп) сығыу, күренеү, барлыҡҡа килеү; впере
ди выросли горы алда тауҙар ҡалҡып сыҡты ♦ 
вырасти в глазах чьих күҙ алдында үҫеү

ВЫРАСТИТЬ сов. кого-что 1. үҫтереү, ҡа
рап (тәрбиәләп) үҫтереү; вырастить цветы сәс
кәләр ҡарап үҫтереү; вырастить трёх сыновей өс 
ул (малай) тәрбиәләп үҫтереү 2. кого-что; пе- 
рен. үҫтереү, тәрбиәләү; вырастить кадры кадр
ҙармы) үҫтереү

ВЫРАЩИВАТЬ несов. см. вырастить
ВЫРВАТЬ I сов. 1. что йолҡоу, йолҡоп 

алыу, йолҡоп (сығарыу, ташлау), йыртыу, йыр
тып алыу (сығарыу), һурыу, һурып алыу (сы
ғарыу); буря вырвала деревья дауыл ағастарҙы 
йолҡоп сығарған; вырвать листок из тетради 
дәфтәр битен йыртып алыу; вырвать зуб теш(те) 
һурыу 2. кого-что тартып алыу; вырвать из рук 
листок бумаги ҡулдан ҡағыҙ битен тартып алыу
3. что; перен. мәжбүр итеү; вырвать признание 
танырға мәжбүр итеү ♦ вырвать из сердца (ду
ши) кого-что йөрәктән сығарып ташлау; 
вырвать с корнем что тамырынан йолҡоп таш
лау, юҡ итеү

ВЫРВАТЬ II сов. безл. кого; разг. ҡоҫоу, 
ҡоҫтороу

ВЫРВАТЬСЯ сов. 1. (высвободиться силой) 
ҡотолоу, ысҡыныу, ысҡынып китеү (сығыу); 
вырваться из рук ҡулдан ысҡынып китеү 2. ат
лығып сығыу; вырвался вперёд алға атлығып 
сыҡты 3. ысҡыныу, ысҡынып китеү, сығыу, 
ишетелеү; вырвалось неуместное слово урын 
һыҙ һүҙ ысҡынды 4. (оторваться) өҙөлөү, йыр
тылыу, йыртылып сығыу (төшөү); в кнйге выр
вались странйцы китаптың биттәре йыртылып 
төшкән 5. (выпасть) ысҡынып төшөп китеү, 
ысҡынып китеү

ВЫРЕЗ м (в одежде) уйым, уйынтыҡ, уйынты
ВЫРЕЗАТЬ сов. 1. что ҡырҡыу, киҫеү, 

ҡырҡып (киҫеп) алыу; вырезать опухоль шеш
те киҫеп алыу; вырезать замётку из газеты 
гәзиттән мәҡәләне ҡырҡып алыу 2. что һырлап 
(семәрләп) яһау; вырезать палку таяҡты һыр
лап яһау 3. что уйып (соҡоп) яҙыу, уйып 
(соҡоп) төшөрөү, уйып (соҡоп) яһау; вырезать 
знаки на камне ташҡа тамғалар уйып яҙыу
4. кого-что үлтереп (һуйып) бөтөрөү, һуйып 
сығыу

ВЫРЕЗАТЬ несов. см. вырезать
ВЫРЕЗАТЬСЯ сов. 1. ҡырҡып (уйып, китеп) 

алыныу, ҡырҡылып сығыу; сердцевина яблока 
легко вырезалась алманың үҙәге бик еңел ҡыр
ҡылып сыҡты 2. (отчётливо вырисоваться) 
асыҡ булып күренеү

ВЫРЕЗАТЬСЯ несов. 1. см. вырезаться 
2. страд, от вырезать

ВЫРЕЗКА ж 1. см. вырезать 2. (выемка) 
уйынтыҡ, уйым 3. киҫенте, киҫеп алынған өҙөк 
(киҫәк); журнальная вырезка журналдан киҫеп

алынған өҙөк 4. (филе) һум ит, һөйәктән айы
рылған ит

ВЫ РЕЗН бЙ , -ая, -ое уйып яһалған, һырлап 
(семәрләп) яһалған, һырланған, һырлы, семәр
ле; вырезное дерево һырланған ағас 

ВЫРЁЗЫВАТЬ несов. см. вырезать 
ВЫРЁЗЫВАТЬСЯ несов. 1 .см . вырезаться

2. страд, от вырезать
ВЫРИСОВАТЬ сов. что 1. бик тырышып 

(тәпсирләп яһау) төшөрөү (һцрәтте) 2. бик ты
рышып (ентекләп) яҙыу

ВЫРИСОВАТЬСЯ сов. күренеү, асыҡ булып 
күренеү, асыҡ төҫмөрләнеү; на горизонте выри
совались горы офоҡта асыҡ булып тауҙар 
күренде

ВЫРИСОВЫВАТЬ несов. см. вырисовать 
ВЫРИСОВЫВАТЬСЯ несов. 1. см. вырисо

ваться 2. страд, от вырисовывать
ВЫРОВНЯТЬ сов. что 1. тигеҙләү, тигеҙләп 

сығыу (ҡуйыу), таҡырайтыу, таҡырайтып сығыу 
(ҡуйыу), таҡырлау, шымартыу, шымартып сығыу 
(ҡуйыу); выровнять поверхность йөҙөн тигеҙләү; 
выровнять дорогу юлды тигеҙләү 2. турайтыу, ту
райтып ҡуйыу (сығыу), туралау, туралап ҡуйыу 
(сығыу); выровнять самолёт самолетты турайтыу
3. туралау, туралап ҡуйыу (сығыу), тигеҙләү, ти
геҙләп ҡуйыу (сығыу); выровнять шеренгу сафты 
туралау ♦ выровнять шаг аҙымды тигеҙләү

ВЫРОВНЯТЬСЯ сов. 1. тигеҙләнеү, тигеҙлә
неп бөтөү, таҡырайыу, таҡырланыу, таҡырайып 
(таҡырланып) бөтөү, шымарыу, шымарып бө
төү; лёд на катке выровнялся катокта боҙ шыма
рып бөткән 2. турайыу, тураланыу; самолёт 
выровнялся самолет турайҙы 3. тураланыу, ти
геҙләнеү; роты выровнялись роталар тигеҙләнде
4. (развиться физически) үҫеү, ҙурайыу, үҫеп 
(ҙурайып) етеү, таҙарыу 5. төҙәлеү; характер у 
него выровнялся уның холҡо төҙәлде

ВЫРОДИТЬСЯ сов. 1. (ухудшиться в поро
де) тоҡомо (нәҫеле, сорты) боҙолоу (насарла
ныу), аҙыу 2. перен. (прийти в упадок) насар 
яҡҡа үҙгәреү, насарланыу, боҙолоу, әүерелеү, 
әйләнеү, үҙгәреү

ВЫРОДОК м; разг. әҙәм аҡтығы, боҙоҡ кеше 
ВЫРОЖДАТЬСЯ несов. см. выродиться 
ВЫРОЖДЁНИЕ с см. выродиться; признаки 

вырождения тоҡом боҙолоу билдәләре
ВЫРОНИТЬ сов. кого-что төшөрөү, төшөрөп 

ебәреү; выронить чашку сынаяҡты төшөрөп ебәреү 
ВЫРОСТ м (отросток, нарост) үҫенте, оро 
ВЫРОСТОК м 1. обл. өйҙә ҡарап (тәрбиә

ләп) үҫтерелгән мал 2. спец. бер йәшлек быҙау 
тиреһе, быҙау күне

ВЫРУБАТЬ несов. см. вырубить 
ВЫРУБАТЬСЯ несов. 1. см. вырубиться 

2. страд, от вырубать
ВЫРУБИТЬ сов. что 1. ҡырҡып бөтөрөү 

(ташлау), киҫеп бөтөрөү (ташлау); вырубить ку-



ВЫСЕЛИТЬ
старник ҡыуаҡлыҡты ҡырҡып бөтөрөү 2. ҡыр
ҡып (киҫеп, уйып) алыу; вырубить кусок льда 
боҙ киҫәген уйып алыу 3. һайлап киҫеп алыу 
(ағасты); вырубить ёлку шыршыны һайлап ки
ҫеп алыу 4. (высечь) уйыу, уйып (ҡырҡып, ки
ҫеп, юнып) яһау; вырубить фигуры топором 
балта менән юнып фигуралар яһау

ВЫРУБИТЬСЯ сов. ағастарҙы (ҡыуаҡтарҙы) 
ҡырҡып (ҡырҡа-ҡырҡа) килеп сығыу; выру
биться из чащи леса урман шырлығынан ағас
тарҙы ҡырҡа-ҡырҡа килеп сығыу

ВЫРУБКА ж 1. см. вырубить; вырубка леса 
урманды ҡырҡып бөтөрөү 2. прост, уйым, кирт
ләс; сделать вырубку на бревне бүрәнәгә кирт 
ләс яһау 3. ҡырҡынды, киҫенде (ер); старая 
вырубка снова заросла иҫке ҡырҡынды тағы 
ағас менән ҡапланған

ВЫРУГАТЬ сов. кого-что; разг. һүгеү, тир
гәү, әрләү, һүгеп (тиргәп, әрләп) ташлау

ВЫРУГАТЬСЯ сов.; разг. һүгенеү, тиргәшеү, 
әрләшеү, һүгенеп ҡуйыу

ВЫРУЛИВАТЬ несов. см. вырулить 
ВЫРУЛИТЬ сов. алып барыу (сығыу), йү

нәлтеү (ерҙә); вырулить самолёт на стартовую 
площадку самолётты старт майҙансығына алып 
сығыу

ВЫРУЧАТЬ несов. см. выручить
ВЫРУЧИТЬ сов. 1. кого-что ҡотҡарыу, яр

ҙам итеү, аралау, йолоу, йолоп ҡалыу; выручить 
из беды бәләнән ҡотҡарыу 2. (получитъ деньги, 
прибылъ от чего-л.) һатып аҡса төшөрөү, хеҙ
мәттән килем алыу

ВЫРУЧКА ж 1. разг. см. выручить 1; взайм 
ная выручка бер-береңә ярҙам итеү 2. (деньги, 
полученные от продажи и т.п.) һатыуҙан 
килгән аҡса, төшөм, керем; подсчитать дневную 
выручку көнлөк төшөмдө хисаплау ♦ на выруч
ку (идтй, прийтй) ярҙамға килеү, ҡотҡарышыу 

ВЫРЫВАТЬ I несов. см. вырвать I 
ВЫРЫВАТЬ II несов. см. вырыть 
ВЫРЫВАТЬСЯ I несов. 1. см. вырваться 

2. (прилагать усилия освободиться) ысҡыныр
ға тырышыу, ысҡынырға ынтылыу 3. страд, от 
вырывать I

ВЫРЫВАТЬСЯ II несов. 1. см. вырыться 
2. страд, от вырывать II

ВЫРЫТЬ сов. 1. что ҡаҙыу, соҡоу, ҡаҙып 
ташлау; вырыть колодец ҡоҙоҡ ҡаҙыу; вырыть 
пруд быуа ҡаҙыу 2. что ҡаҙып (соҡоп) алыу, 
ҡаҙып (соҡоп) сығарыу; вырыть камень таш 
ҡаҙып сығарыу

ВЫРЫТЬСЯ сов. ҡаҙып (өҫкә) сығыу; крот 
вырылся на поверхность һуҡыр сысҡан ҡаҙып 
өҫкә килеп сыҡҡан

ВЫРЯДИТЬ сов. кого-что; разг. матур итеп 
(ҡупшы итеп) кейендереү

ВЫРЯДИТЬСЯ сов.; разг. матур (ҡупшы) 
кейенеү

ВЫРЯЖАТЬ несов. см. вырядить 
ВЫРЯЖАТЬСЯ несов. 1. см. вырядиться 

2. страд, от выряжать
ВЫСАДИТЬ сов. 1. кого-что төшөрөү; выса

дить десант десант төшөрөү; высадить пасса 
жйров пассажирҙарҙы төшөрөү 2. что (растение) 
күсереп ултыртыу; высадить помидоры в грунт
помидорҙарҙы ергә күсереп ултыртыу 3. что; 
прост, (выбитъ) аҡтарып (ватып) сығарыу; 
высадить окно тәҙрәне аҡтарып сығарыу

ВЫСАДИТЬСЯ сов. төшөү, сығыу (вагон
дан, автомобилдән Һ.6.); высадиться из вагона 
вагондан төшөү

ВЫСАДКА ж 1. см. высадить 1, высадиться; 
высадка десанта десант төшөрөү 2. см. выса
дить 2 ; высадка цветов сәскәләрҙе күсереп ул
тыртыу

ВЫСАДКИ мн. (ед. высадка ж и высадок м);
с.-х. үҫентеләр (парниктан ергә кцсереп у л 
тыртылған)

ВЫСАЖИВАТЬ несов. см. высадить 
ВЫСАЖИВАТЬСЯ несов. 1 .см . высадиться 

2. страд, от высаживать
ВЫСАСЫВАТЬ несов. см. высосать
ВЫСВЕРЛИТЬ сов. что быраулап тишеү 

(тишеп сығарыу); высверлить отверстие тишек 
быраулап тишеү

ВЫСВИСТАТЬ и ВЫСВИСТЕТЬ сов. что; 
разг. 1. (напев, мелодию) көйләп һыҙғырыу 
2. (вызвать свистом) һыҙғырып саҡырыу 

ВЫСВИСТЫВАТЬ несов. см. высвистать
ВЫСВОБОДИТЬ сов. кого-что 1. азат итеү, 

ҡотҡарыу, бушатыу; высвободить рабочие руки 
эшсе ҡулдарҙы бушатыу 2. бушатыу, ыскынды
рыу, сығарыу; высвободить ногу из стремени
өҙәңгенән аяҡты ыскындырыу

ВЫСВОБОДИТЬСЯ сов. бушау, сығыу, ҡо
толоу, ысҡыныу

ВЫСВОБОЖДАТЬ несов. см. высвободить 
ВЫСВОБОЖДАТЬСЯ несов. 1. см. высво

бодиться 2. страд, от высвобождать
ВЫСЕВ м; с.-х. см. высеять; норма высева

сәсеү нормаһы
ВЫСЕВАТЬ несов. см. высеять 
ВЫСЕВАТЬСЯ несов. 1. см. высеяться 

2. страд, от высевать
ВЫСЕВКИ только мн. көрпә, он эреһе; муч

ные высевки он эреһе
ВЫСЁИВАТЬ несов. см. высеять 
ВЫСЁИВАТЬСЯ несов. 1. см. высеяться 

2. страд, от высеивать
ВЫСЕКАТЬ несов. см. высечь I 
ВЫСЕЛЁНИЕ с см. выселить, выселиться; 

выселение в новые районы яңы райондарға кү
сереп ултыртыу

ВЫСЕЛИТЬ сов. кого-что 1. сығарыу, сыға
рып ебәреү, ҡыуып сығарыу; выселить из квар
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ВЫСЕЛИТЬСЯ
тиры фатирҙан ҡыуып сығарыу 2. (переселить) 
икенсе ергә күсереү, икенсе ергә күсереп ул
тыртыу

ВЫСЕЛИТЬСЯ сов. күсеү, күсеп китеү (ул
тырыу); выселиться из деревни ауылдан күсеп 
китеү

ВЬІСЕЛОК м и ВЬІСЕЛКИ мн. яңы ауыл 
(ҙур ауылдан айырылып, кцсеп ултырган яңы 
ауыл)

ВЫСЕЛЙТЬ несов. см. выселить 
ВЫСЕЛЙТЬСЯ несов. 1. см. выселиться 

2. страд, от выселять
ВЬІСЕМЕНИТЬСЯ сов.; с.-х. орлоғо ҡойо

лоу, өлгөрөп ҡойолоу; пшеница высеменилась 
бойҙай бөртөктәре ҡойолған

ВЫСЕРЕБРИТЬ сов. что көмөшләү, көмөш 
ялатыу, көмөш йүгертеп сығыу; высеребрить 
ложки ҡалаҡтарға көмөш ялатыу

ВЫСЕЧЬ I сов. что соҡоп (уйып) яһау 
(яҙыу); высечь надпись на гранйте гранитҡа 
соҡоп яҙыу ♦ высечь огонь (йскру) саҡма сағыу 

ВЫСЕЧЬ II сов. кого (наказать) туҡмау, 
ярыу, һыҙырыу, һуҡтырыу

ВЫСЕЯТЬ сов. что сәсеү, сәсеп бөтөрөү 
ВЫСЕЯТЬСЯ сов. орлоғо ҡойолоу, орлоғо 

ергә төшөү
ВЫСИДЕТЬ сов. 1. разг. түҙеп ултырыу, ул

тыра алыу, ултырып сығыу; высидеть до конца 
представления тамашаның аҙағына тиклем түҙеп 
ултырыу 2. кого баҫыу, баҫып сығарыу; выси
деть цыплят себеш баҫып сығарыу 3. что; пе- 
рен., прост, оҙаҡ ултырып эшләү, ултырып ал
дырыу

ВЫСИЖИВАТЬ несов. см. высидеть
ВЫСИТЬСЯ несов. ҡалҡып тороу, ҡалҡып 

күренеп тороу; вдали высится минарёт алыҫта 
манара күренеп тора

ВЫСКАБЛИВАТЬ несов. см. выскоблить
ВЫСКАЗАТЬ сов. что әйтеү, әйтеп биреү 

(һалыу); высказать своё мнение үҙеңдең феке
реңде әйтеп биреү

ВЫСКАЗАТЬСЯ сов. әйтеү, һөйләү, фекер 
әйтеү; высказаться по докладу доклад буйынса 
фекер әйтеү

ВЫСКАЗЫВАНИЕ с 1. см. высказать, выс
казаться 2. (мнение) әйткән уй (һүҙ, фекер) 

ВЫСКАЗЫВАТЬ несов. см. высказать 
ВЫСКАЗЫВАТЬСЯ несов. 1. см. высказать

ся 2. страд, от высказывать
ВЫСКАКИВАТЬ несов. см. выскочить 
ВЫСКАЛЬЗЫВАТЬ несов. см. выскользнуть 
ВЫСКОБЛИТЬ сов. что 1. ҡырып шымар

тыу; выскоблить пол иҙәнде ҡырып шымартыу 
2. ҡырып таҙартыу, ҡырып юйыу (бөтөрөү), 
ҡырып ташлау; выскоблить лйшнюю букву ар
тыҡ хәрефте ҡырып юйыу 3. мед. ҡырып алыу 
(ташлау)

ВЫСКОЛЬЗНУТЬ сов. 1. шыуып төшөү (тө
шөп китеү), ысҡынып китеү; зонтик выскольз
нул из рукй ҡулсатыр ҡулдан шыуып төшөп 
китте 2. перен. шылыу, тайыу, һыпыртыу; он 
незаметно выскользнул ул һиҙҙермәй генә тайҙы 
(ҡасыу)

ВЫСКОЧИТЬ сов. 1. (выпрыгнуть) һике
реп сығыу, ырғып (һикереп) төшөү; он выско
чил из окна ул тәҙрәнән һикереп сыҡты 2. ки
леп сығыу, атылып сығыу; из-за кустов 
выскочил заяц ҡуян ҡыуаҡ артынан атылып 
килеп сыҡты 3. перен., разг. (неожиданно по
явиться) (килеп) сығыу, ҡалҡыу; выскочила 
бородавка сөйәл сыҡҡан 4. разг. көтмәгәндә 
төшөү, төшөп китеү; монета выскочила из 
кармана кеҫәнән аҡса төшөп китте 5. прост. 
алдан (урынһыҙ) ҡыҫылыу (тығылыу); выско
чить со свойми замечаниями үҙенең иҫкәрмә 
ләре менән урынһыҙ тығылыу 6. разг. (с пред
логом “в ”) дәрәжәгә ирешә һалыу, һикереү, 
булып китеү; выскочить в победйтели тиҙ генә 
еңеүсе булып китеү ♦ выскочить из головы 
(из памяти) баштан (хәтерҙән) сығыу; выско
чить замуж ҡапыл ғына кейәүгә сығыу, 
кейәүгә сыға һалыу

ВЫСКОЧКА м я ж; разг. 1. (желающий вы
служиться) әпкәләй, үтәбикә 2. (случайно за
нявший какую-л. должность) юҡтан түрә 

ВЫСКРЕБАТЬ несов. см. выскрести 
ВЫСКРЕСТИ сов. что; разг. 1. (скребя, вы

чистить) ҡырып таҙартыу, ҡырыу; он выскреб 
весь двор ул ишек алдын тотош ҡырып таҙарт
ты 2. (скребя, извлечь, удалить что-л.) ҡырып 
алыу (алып ташлау), ҡырып сығарыу; выскре
сти муку ондо ҡырып алыу 3. (скребя, сделать 
углубление) өңөү, өңөп инеү (яһау); выскрести 
нору өңөп, өң яһау

ВЫСЛАТЬ сов. кого-что 1. ебәреү, һалыу; 
выслать деньги аҡса һалыу; выслать верховых
һыбайлылар ебәреү 2. сығарыу, сығарып ебәреү; 
выслать из дома өйҙән сығарып ебәреү 3. һөрөү, 
ҡыуыу, һөрөп (ҡыуып) ебәреү; выслать в Си 
бйрь Себергә һөрөү

ВЫСЛЕДИТЬ сов. кого-что аңдып (һағалап, 
күҙәтеп) табыу, эҙенә төшөү; выследить зверя 
кейектең эҙенә төшөү

ВЫСЛЕЖИВАТЬ несов. см. выследить 
ВЫСЛУГА: за выслугой лет күп йылдар 

хеҙмәт иткән өсөн
ВЫСЛЕЖИВАТЬ несов. см. выслужить 
ВЫСЛЕЖИВАТЬСЯ несов. 1. см. выслу

житься 2. страд, от выслуживать
ВЫСЛУЖИТЬ сов. что 1. разг. билдәле ва

ҡыт хеҙмәт итеү, оҙаҡ эшләү 2. хеҙмәт менән яу
лау, хеҙмәт итеп ирешеү; выслужить офицерский 
чин хеҙмәт итеп, офицер дәрәжәһенә ирешеү 

ВЫСЛУЖИТЬСЯ сов. 1. уст. билдәле бер 
дәрәжәгә күтәрелеү (хеҙмәт менән); выслужить-
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ВЫСОКОСОРТНЫЙ
ся в бригадиры бригадир дәрәжәһенә күтәрелеү 
2. перед кем; перен. ҡуштанланып (ялағайла
нып) ярау, яҡшатланыу; выслужиться перед на
чальством түрәләргә ялағайланып ярау

ВЫСЛУШАТЬ сов. кого-что 1. (прослушать 
до конца) тыңлау, аҙағына тиклем тыңлау, 
тыңлап бөтөрөү; выслушать собеседника әңгә
мәләшеүсене тыңлап бөтөрөү 2. мед. тыңлау, 
тыңлап тикшереү; выслушать лёгкие у больного 
ауырыуҙың үпкәһен тыңлау

ВЫСЛУШИВАТЬ несов. см. выслушать 
ВЫСМАТРИВАТЬ несов. см. высмотреть 
ВЫСМЁИВАТЬ несов. см. высмеять 
ВЫСМЕЯТЬ сов. кого-что мыҫҡыллау, мыҫ

ҡыл итеп көлөү, мәсхәрәләү, мәсхәрәләп көлөү, 
көлкөгә ҡалдырыу

ВЫСМОЛИТЬ сов. что ыҫмалалау, ыҫмала 
һылау; высмолить лодку кәмәне ыҫмалалау 

ВЫСМОРКАТЬ сов. что һемгереү, һемгереп 
ташлау

ВЫСМОРКАТЬСЯ сов.; разг. һемгереү 
ВЫСМОТРЕТЬ сов. кого-что 1. ҡарап (һай

лап) ҡуйыу, эҙләп табыу; высмотреть место под 
садовый участок баҡса өсөн урын ҡарап ҡуйыу 
2. разг. бөтәһен дә күреү, ҡарап күреү, ҡарап 
сығыу (бөтөрөү); всё высмотреть бөтәһен дә 
ҡарап сығыу ♦ высмотреть (все) глаза ҡарап 
күҙҙәр тоноу

ВЫСбВЫВАТЬ несов. см. высунуть 
ВЫСОВЫВАТЬСЯ несов. 1 .см . высунуться 

2. страд, от высовыватьвысбкий, -ая, -ое 1. бейек, оҙон, ҡалҡыу; 
высбкий человек оҙон (буйлы) кеше; высбкий 
дом бейек өй; высокая местность ҡалҡыу урын 
2. юғары, күтәренке; высбкий урожай юғары 
уңыш; высокие цёны юғары хаҡтар; высокое 
давление юғары баҫым; товары высокого каче
ства юғары сифатлы тауарҙар 3. юғары, ҙур, 
хөрмәтле; высокая награда юғары бүләк; вы
сокое звание ҙур дәрәжә; высбкий гость ҙур 
ҡунаҡ 4. юғары, бөйөк, оло, тәрән; высокое 
чувство оло хис; высокие стремления бөйөк ын
тылыштар 5. (о языке, стиле) нескә, юғары, 
тантаналы; высбкий стиль юғары стиль 6. (о 
звуках) нәҙек, юғары; высбкий голос нәҙек 
тауыш; высокая нота юғары нота ♦ высокая 
грудь ҡалҡыу күкрәк; высбкий лоб яҫы (киң) 
маңлай; высокие сапогй оҙон ҡуныслы итектәр; 
быть высокого мнения о ком-чём юғары фекерҙә 
булыу; птйца высокого полёта йәмғиәттә юғары 
урын биләгән кеше

ВЫ СОКб и ВЫ СбКО 1. нареч. юғары, бей
ек; высоко держать знамя байраҡты юғары то
тоу 2. в знач. сказ, бейек; до вершины горы вы
соко тауҙың түбәһенә тиклем бейек

ВЫСОКО... урыҫ телендәге ҡушма һцҙ- 
ҙәрҙең беренсе өлөшө: 1) юғары, ҙур; высокодо
ходный юғары килемле; высокоурожайный юға

ры уңышлы; 2 ) бейек, оҙон; высокоствольный 
бейек олонло 3) хөрмәтле; высокопревосхо
дительство хөрмәтле ғали йәнәптәре

ВЫ СОКОВбЛЬТНЫ Й, ая, ое юғары 
вольтлы, юғары көсөргәнешле

ВЫСОКОГбРНЫЙ, -ая, -ое бейек тауҙағы, 
бейек тау ...ы; высокогорные пастбища бейек 
тауҙағы көтөүлектәр; высокогорное озеро бейек 
тау күле

ВЫСОКОИДЁЙНЫЙ, ая, ое юғары идея 
лы; высокоидёйное произведение юғары идеялы 
әҫәр

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ, ая, ое юғары
сифатлы; высококачественная продукция
юғары сифатлы продукция

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ, ая,
-ое юғары квалификациялы; высококвалифи
цированные кадры юғары квалификациялы 
кадрҙар

ВЫСОКОМЕРИЕ с эрелек, тәкәбберлек, 
һауалылыҡ; относйться с высокомерием тәкәб 
берлек күрһәтеү

ВЫСОКОМЕРНОСТЬ ж см. высокомерие 
ВЫСОКОМЁРНЫЙ, -ая, -ое эре, тәкәббер, 

һауалы; высокомерный человек тәкәббер кеше 
ВЫСОКОНАДЁЖНЫЙ, -ая, -ое бик (ныҡ) 

ышаныслы
ВЫСОКОНРАВСТВЕННЫЙ, ая, ое юғары

әхлаҡлы; высоконравственный человек юғары 
әхлаҡлы кеше

ВЫСОКООБРАЗОВАННЫЙ, ая, ое бик
белемле, төплө белемле

ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫЙ, ая, ое
юғары (күп) түләүле, күп түләнә торған, күп 
түләнмәле; высокооплачиваемые должности
юғары түләүле вазифалар

ВЫСОКОПАРНЫЙ, -ая, -ое (о стиле, сло
вах) ҡабарынҡы, күтәренке; высокопарное вы
ражение ҡабарынҡы әйтем; высокопарный 
стиль күтәренке стиль

ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЙ, ая, ое юғары 
дәрәжәле, ҙур урындағы, ҙур урында ултырыусы; 
высокопоставленное лицо юғары дәрәжәле кеше 

ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫ Й, ая, ое
юғары продуктлы, күп продукция бирә торған; 
высокопродуктйвное животноводство юғары 
продуктлы малсылыҡ

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое
юғары етештереүсән(ле); высокопроизводитель
ная работа юғары етештереүсәнле эш; высоко
производительные станки юғары етештереү 
сәнле станоктар

ВЫСОКОРАЗВИТЫЙ, ая, ое юғары үҫеш 
алған, ныҡ үҫешкән, ныҡ алға киткән; высоко
развитая промышленность ныҡ үҫешкән сәнәғәт 

ВЫСОКОСОРТНЫЙ, ая, ое юғары сорт 
лы, юғары сифатлы; высокосортная продукция 
юғары сифатлы продукция



ВЫСОКОТОВАРНЫЙ
ВЫСОКОТОВАРНЫЙ, -ая, -ое юғары тау 

арлыҡлы; высокотоварное хозяйство юғары 
тауарлыҡлы хужалыҡ

ВЫСОКОУВАЖАЕМЫЙ, -ая, ое хөрмәтле; 
высокоуважаемый человек хөрмәтле кеше

ВЫСОСАТЬ сов. что, из кого-чего 1. һурып 
алыу (сығарыу), һурып алып (имеп) бөтөрөү; 
высосать кровь из раны яранан ҡанды һурып 
алыу 2. перен. һурыу, һурып ятыу, (алдап) 
алып бөтөрөү; высосать последнюю копейку 
һуңғы тинде һурып алыу ♦ высосать все соки 
(кровь) из кого-чего ҡанын һурыу (эсеү), елеген 
һурыу (киптереү); высосать из пальца что уй
лап сығарыу, яһап һөйләү

ВЫСОТА ж 1. бейеклек; высота здания бина
ның бейеклеге; бояться высоты бейеклектән 
ҡурҡыу 2. юғары; с высоты сияет луна юғары
нан ай ҡарай 3. (холм, возвышенность) ҡалҡыу
лыҡ, түбә, бейеклек; подняться на высоту 
ҡалҡыулыҡҡа менеү 4. юғарылыҡ; высота дав
ления баҫым юғарылығы 5. мат. бейеклек ♦ ко
мандная высота (позйция) см. командный; быть 
(оказаться) на высоте юғары талаптарға яуап 
бирерлек дәрәжәлә булыу; набрать высоту см. 
набрать; с высоты птйчьего полёта см. полёт; с 
высоты своего велйчия upon, эрелек менән, 
юғарынан тороп (мөнәсәбәт белдерец)

высбтник м 1. (строитель) бейек йорт
тар һалыусы, бейектә төҙөүсе 2. (лётчик) бей
ектә осоусы

высбтный, -ая, -ое 1. бейеклек ...ы, 
юғарылыҡ ...ы; высбтный пбяс растйтельности
үҫемлектәрҙең бейеклек бүлкәте 2. бейек, күп 
ҡатлы; высотное здание бейек бина 3. аә. ҙур 
бейеклектәге, бик юғарылағы; высбтный полёт 
ҙур бейеклектәге осош; высотные самолёты ҙур 
бейеклектә оса торған самолеттар

ВЫСОТОМЁР м; тех. бейеклек үлсәгес 
ВЫСОХНУТЬ сов. 1. кибеү, кибеп бөтөү; бе

льё высохло кер кипте; лужи высохли 
күләүектәр кибеп бөттө 2. быжыу, ҡороу, ҡороп 
бөтөү, һулыу; яблоня высохла алма ағасы ҡоро
но; цветы высохли сәскәләр һулыған 3. перен. 
ябығыу, ябығып (кибеп) бөтөү, кибеү

в ы с о ч а й ш и й , -ая, -ее 1. преәосх. cm. от 
высокий иң бейек (юғары), бик бейек; высо
чайшая скала иң бейек ҡая 2. ғали йәнәп ...ы, 
батша хәҙрәттәре ...ы; высочайший указ батша 
хәҙрәттәре фарманы

ВЫСбЧЕСТВО с ғали йәнәп, батша хәҙрәте 
ВЫСПАТЬСЯ сов. йоҡо туйыу, йоҡлап 

туйыу, туйғансы йоҡлау
ВЫСПРАШИВАТЬ несов. см. выспросить
ВЫСПРОСИТЬ сов. что; разг. һорашып бе

леү, төпсөнөп белеү, төпсөнөп белеп бөтөрөү 
ВЫСТАВИТЬ сов. 1. что (вынуть) алыу, 

алып ҡуйыу; выставить рамы рамдарҙы алып 
ҡуйыу 2. что сығарыу, сығарып ҡуйыу; выста

вить цветы на воздух сәскәләрҙе һауаға 
сығарыу; выставить шкаф в коридор шкафты 
коридорға сығарып ҡуйыу 3. кого-что; перен., 
прост, (выгнать) сығарып ебәреү, ҡыуып 
сығарыу 4. (выдвинуть вперёд) алға сығарыу 
(сығарып ҡуйыу), алға һуҙыу; выставить грудь 
күкрәкте алға сығарыу; выставить ногу аяҡты 
алға һуҙыу 5. что күрһәтеү, ҡуйыу; выставить 
кандидатуру кандидатура күрһәтеү; выставить 
требования талаптар ҡуйыу 6. что ҡуйыу; 
выставить охрану һаҡсы ҡуйыу 7. что күр
һәтергә ҡуйыу; выставить картйну һүрәттәрҙе 
күрһәтергә ҡуйыу 8. кого-что тип (итеп), хәлдә 
күрһәтеү; выставить в смешном вйде көлкө итеп 
күрһәтеү 9. что ҡуйыу, ҡуйып (яҙып) ҡуйыу; 
выставить дату дата ҡуйыу; выставить отметки 
в журнале журналда билдәләр ҡуйып сығыу 

ВЫСТАВИТЬСЯ сов.; разг. алға сығыу, 
һонолоу; выставиться из окна тәҙрәнән һонолоу 

ВЬІСТАВКА ж 1. см. выставить 1, 7;
2. күргәҙмә; сельскохозяйственная выставка 
ауыл хужалығы күргәҙмәһе; посетйть художест
венную выставку һынлы сәнғәт күргәҙмәһен 
ҡарарға барыу

ВЫСТАВЛЕНИЕ с см. выставить; выстав
ление кандидатов в депутаты депутатлыҡҡа кан
дидаттар күрһәтеү; выставление требований та
лаптар ҡуйыу

ВЫСТАВЛЙТЬ несов. см. выставить 
ВЫСТАВЛЯТЬСЯ несов. 1 .см . выставиться 

2. страд, от выставлять
ВЫ СТАВНбЙ, -ая, -ое алынмалы, алына 

торған; выставные рамы алынмалы рамдар 
ВЬІСТАВОЧНЫЙ, -ая, -ое күргәҙмә ...ы; 

выставочный павильон күргәҙмә павильоны 
ВЫСТАИВАТЬ несов. см. выстоять 
ВЫСТАИВАТЬСЯ несов. см. выстояться 
ВЫСТЕГАТЬ I сов. что һырыу, һырып 

бөтөрөү (ҡуйыу); выстегать одеяло юрған 
һырып ҡуйыу

ВЫСТЕГАТЬ II сов. кого; прост, (высечь) 
ҡамсылау, һыҙырыу, сыбыҡлау, ҡайыҙлау 

ВЫСТЁГИВАТЬ несов. см. выстегать I 
ВЫСТЕЛИТЬ сов.; разг. см. выстлать 
ВЫСТИЛАТЬ несов. см. выстлать 
ВЫСТИРАТЬ сов. что йыуыу, йыуып бөтө

рөү (ҡуйыу); выстирать бельё кер йыуып ҡуйыу 
ВЫСТЛАТЬ сов. что түшәү, йәйеү, түшәп 

(йәйеп) сығыу
ВЫСТОЯТЬ сов. 1. что баҫып тороу, баҫып 

тороп үткәреү; выстоять несколько часов в оче
реди бер нисә сәғәт сиратта баҫып тороу 2. бер 
кимәлдә (шул килеш) тороу, емерелмәйенсә то
роу; дом выстоит ёще не одйн год өй йәнә бер 
нисә йыл шул килеш торор 3. перен. (выдер
жать) түҙеү, сыҙау, түҙә (сыҙай) алыу, би
решмәү, ҡаршы тора алыу; выстоять в войне 
һуғышҡа ҡаршы тора алыу 
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ВЫСЫПАТЬ
ВЫСТОЯТЬСЯ сов. 1. оҙаҡ тороп һәйбәт

ләнеү, оҙаҡ тороп сифаты яҡшырыу; вино 
выстоялось шарап оҙаҡ тороп һәйбәтләнгән 2. (о 
лошади) юшау, ял итеү; лошади выстоялись 
после езды аттар йөрөгәндән һуң ял итте

ВЫСТРАДАТЬ сов. что 1. (пережитъ) күп 
яфа (михнәт) күреү, ғазап сигеү (кисереү) ҡайғы 
кисереү, күпте күреү (кисереү); он много 
выстрадал ул күп ғазап кисерҙе 2. (достигнутъ 
страданиями) ғазап (яфа, михнәт) сигеп ире
шеү, бик интегеп алыу; она выстрадала своё 
счастье ул ғазап сигеп бәхетенә иреште 

ВЫСТРАИВАТЬ несов. см. выстроить 
ВЫСТРАИВАТЬСЯ несов. 1. см. выстроить

ся 2. страд, от выстраивать
ВЫСТРЕЛ м атыу (ҡоралдан), атыу тауышы, 

атҡан тауыш; раздался выстрел атыу тауышы 
ишетелде ♦ без выстрела ҡаршылыҡһыҙ, аты
шып тормай; на выстрел атыу алыҫлығына 
(туп, пуля осоп еткән ер)

ВЫСТРЕЛИТЬ сов. атыу, атып ебәреү; 
выстрелить в воздух һауаға атып ебәреү 

в ы с т р и г а т ь  несов. см. выстричь 
ВЫСТРИЧЬ сов. что (шерсть) алыу, 

ҡырҡыу, ҡырҡып алыу, ҡырыу, ҡырып алыу, 
ҡайсылау

ВЫСТРОГАТЬ сов. что йышыу, йышып ти
геҙләү; выстрогать доску таҡта йышыу

ВЫСТРОИТЬ сов. 1. что (построитъ) 
һалыу, төҙөү, һалып (төҙөп) ҡуйыу, ҡороу; 
выстроить дом өй һалыу 2. кого-что (поста
витъ строем) теҙеү, теҙеп ҡуйыу, сафҡа теҙеү; 
выстроить рбту ротаны теҙеп ҡуйыу

ВЫСТРОИТЬСЯ сов. 1. (сафҡа) теҙелеү, 
сафҡа баҫыу; батальоны выстроились батальон
дар теҙелде 2. (возникнутъ — о сооружении) 
һалыныу, төҙөлөү, ҡоролоу; выстроились новые 
здания яңы йорттар һалынды

ВЫСТУКАТЬ сов.', разг. 1. что туҡылдатып 
хәбәр биреү (тапшырыу), туҡылдау менән көй 
сығарыу; выстукать радиограмму радиограмма
ны туҡылдатып тапшырыу 2. кого-что', мед. 
һуҡҡылап (ҡаҡҡылап) тыңлау (тикшереү); 
выстукать лёгкие үпкәне ҡаҡҡылап тыңлап 
ҡарау

ВЫСТУКИВАТЬ несов. см. выстукать
ВЫСТУП м 1. сығынты, сығынҡы; выступ 

стены стена сығынтыһы 2. (скалы, берега, горы) 
суҡаҡ, суҡы, һикәлтә

ВЫСТУПАТЬ несов. 1. см. выступить
2. (алға) сығып тороу, сусайыу; скала высту
пала над рекой ҡая йылға өҫтөнә сығып тора ине
3. (ходитъ важной поступью) ҡуҡрайып йөрөү, 
эре ҡиәфәт менән йөрөү

ВЫСТУПИТЬ сов. 1. алға сығыу (сығып 
баҫыу); он выступил несколько вперёд ул бер 
тиклем алға сығып баҫты 2. сығыу, (сығып) ки
теү; выступить в поход походҡа сығыу 3. (сик

аша) сығыу; река выступила из берегов йылға 
ярҙарынан аша сыҡты 4. күренеү, килеп (бәреп) 
сығыу; пот выступил на его лицё уның битенә 
тир бәреп сыҡты 5. сығыш яһау, сығып һөйләү; 
выступить на собрании йыйылышта сығыш яһау 

ВЫСТУПЛЕНИЕ с 1. см. выступить 2, 5; 
выступление артйстов эстрады эстрада артиста 
рының сығышы; получйть приказ о выступ
лении ҡуҙғалыу тураһында приказ алыу 
2. (речь, доклад) сығыш; выступление прези
дента президенттың сығышы

ВЫСУНУТЬ сов. что сығарыу, һуҙыу; высу
нуть голову из окна тәҙрәнән башты сығарыу 
♦ высунув (высуня) язык (бежать) прост, тел 
де арҡырыға тешләп (йүгереү); нельзя носу 
высунуть (йз дому) өйҙән сығырлыҡ түгел 

ВЫСУНУТЬСЯ сов. сығыу, һуҙылыу, һоно
лоу, башты сығарыу; высунуться из окна 
тәҙрәнән һонолоу

ВЫСУШИВАТЬ несов. см. высушить 
ВЫСУШИВАТЬСЯ несов. 1. см. высушить

ся 2. страд, от высушивать
ВЫСУШИТЬ сов. 1. что киптереү, киптереп 

алыу (ҡуйыу); высушить бельё керҙе киптереп 
алыу 2. кого-что киптереү, киптереп бөтөрөү, 
ҡоротоу, ҡурыу; солнце высушило степь ҡояш 
даланы ҡоротто 3. кого-что', перен., разг. кипте
реү, ябыҡтырыу, киптереп бөтөү, ябыҡтырып 
бөтөү; горе высушило его ҡайғы уны киптереп 
бөтөрҙө

ВЫСУШИТЬСЯ сов. кибеү, кибеп бөтөү, ки
беп етеү (сығыу), кибенеү

ВЫСЧИТАТЬ сов. что 1. һанап (иҫәпләп, 
хисаплап) сығарыу, һанау, иҫәпләү; высчитать 
сумму расходов сығымдарҙың суммаһын 
иҫәпләп сығарыу 2. разг. тотоп (алып) ҡалыу, 
тотоу (аҡсаны)', высчитать из зарплаты тысячу 
рублей эш хаҡынан мең һум тотоп ҡалыу 

ВЫСЧИТЫВАТЬ несов. см. высчитать 
ВЫСШИЙ, -ая, -ее 1. преәосх. cm. от высо

кий 2 , 3; 2. юғары, иң юғары, төп, иң мөһим; 
высшие органы государственной власти дәүләт 
власының юғары органдары; высший команд
ный состав юғары команда составы; высшее об
разование юғары белем ♦ в высшей степени 
сиктән тыш, иң юғары дәрәжәлә 

ВЫСЫЛАТЬ несов. см. выслать 
ВЫСЫЛКА ж см. выслать 
ВЫСЫПАТЬ сов. 1. что бушатыу, түгеү, ҡо

йоу, сәсеү, бушатып (һалып) ҡуйыу; высыпать 
ягоды из корзйны кәрзиндән еләкте бушатыу; 
высыпать муку в мешок ондо тоҡҡа бушатыу; 
высыпать монеты ваҡ аҡсаны сәсеү 2. разг. кү
мәкләп йүгереп сығыу, һибелеү; народ высыпал 
на улицу халыҡ урамға йүгереп сыҡты 3. (о сы
пи) сығыу, килеп сығыу, сабыртыу, тибеү 4. кү
ренеү, ҡалҡыу; звёзды высыпали йондоҙҙар
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ВЫСЫПАТЬ
ВЫСЫПАТЬ несов. см. высыпать
ВЫСЫПАТЬСЯ сов. 1. түгелеү, ҡойолоу, сә

селеү, түгелеп (ҡойолоп, сәселеп) китеү (бөтөү); 
мука высыпалась он түгелеп китте 2. разг. см. 
высыпать 2

ВЫСЫПАТЬСЯ I несов. 1. см. высыпаться
2. страд, от высыпать 

ВЫСЫПАТЬСЯ II несов. см. выспаться 
ВЫСЫХАТЬ несов. см. высохнуть
ВЫСЬ ж 1. юғарылыҡ, бейеклек 2. мн. выси 

(вершины гор) баш, түбә
ВЫТАЛКИВАТЬ несов. см. вытолкать, 

вытолкнуть
ВЫТАПЛИВАТЬ I несов. см. вытопить I 
ВЫТАПЛИВАТЬ II несов. см. вытопить II 
ВЫТАПЛИВАТЬСЯ I несов. 1. см. выто

питься I; 2. страд, от вытапливать I
ВЫТАПЛИВАТЬСЯ II несов. 1. см. выто

питься II; 2. страд, от вытапливать II 
ВЫТАПТЫВАТЬ несов. см. вытоптать 
ВЫТАРАЩИВАТЬ несов. см. вытаращить 
ВЫТАРАЩИТЬ сов. что; разг. аҡайтыу, 

таҫрайтыу; вытаращить глаза күҙ аҡайтыу
ВЬІТАРАЩИТЬСЯ сов.; разг. аҡайыу, таҫ

райыу
ВЫТАСКИВАТЬ несов. см. вытащить
ВЬТГАЧАТЬ сов. что тегеү, һырып тегеү, йөй

ләп тегеү; вытачать петли элмәкте йөйләп тегеү 
ВЫТАЧИВАТЬ несов. см. выточить 1 
ВЫТАЧКА ж йөй; вытачки на платье күл

дәктәге йөйҙәр
ВЫТАЩИТЬ сов. 1. кого-что һөйрәп сыға

рыу, һөйрәп сығарып ташлау (ҡуйыу); выта
щить лодку на берег кәмәне ярға һөйрәп 
сығарыу 2. что һурып алыу, һурып (тартып) 
сығарыу; вытащить зуб теште һурып алыу; 
вытащить занозу шырауҙы тартып сығарыу
3. что алыу, тартып алыу (сығарыу); вытащить 
нож из ножен ҡындан бысаҡ тартып сығарыу
4. кого-что; перен., разг. (тышҡа) алып сығыу, 
йөрөргә сығарыу, барырға (сығырға) мәжбүр 
итеү (күндереү); вытащить друзей на природу 
дуҫтарҙы тәбиғәткә сығырға күндереү

ВЫТВОРЙТЬ несов. что; разг. ҡыланыу, 
эшләү, яһау; вытворять чудеса төрлө мәҙәктәр 
эшләү

ВЫТЕКАТЬ несов. 1. см. вытечь 2. (братъ 
начало) ағып сығыу, башланыу; река вытекает 
из озера йылға күлдән ағып сыға 3. перен. (ки
леп) сығыу; из этого вытекает следующий 
вывод бынан түбәндәге һығымта килеп сыға 

ВЫТЕРЕБИТЬ сов. что; с.-х. йолҡоу, йол
ҡоп алыу (бөтөрөү); вытеребить лён етен йол
ҡоп алыу

ВЫТЕРЕТЬ сов. что 1. һөртөп алыу (ҡоротоу), 
ышҡыу, ышҡып таҙартыу; вытереть руки ҡулды 
һөртөү; вытереть слёзы күҙ йәшен һөртөп алыу;

вытереть стол өҫтәлде һөртөп алыу 2. разг. 
(стать потёртым) ышҡып туҙҙырыу, ҡы
рылып бөтөү

ВЫТЕРЕТЬСЯ сов. 1. һөртөнөү; вытереться 
полотенцем таҫтамал менән һөртөнөү 2. разг. 
ышҡылып туҙыу, ҡырылып бөтөү; обйвка на 
креслах вытерлась креслоларҙың тышлығы 
ҡырылып бөткән

ВЫТЕРПЕТЬ сов. 1. что сыҙау, түҙеү, кисе
реү; вытерпеть боль ауыртыуға сыҙау 2. без 
доп. (обычно с отрицанием)', разг. сыҙамлылыҡ 
(түҙемлелек) күрһәтеү, сыҙау, түҙеү, сыҙап (тү
ҙеп) тороу, сыҙай (түҙә) алыу; не вытерпеть и 
возразить түҙеп тормай ҡаршы әйтеү

ВЫТЕСАТЬ сов. что юнып эшләү (яһау); 
вытесать лопату юнып кәрәк эшләү

ВЫТЕСНИТЬ сов. кого-что 1. ҡыҫырыҡлау, 
ҡыҫырыҡлап (эткеләп) сығарыу; вытеснить из 
толпы халыҡ төркөмөнән ҡыҫырыҡлап сығарыу 
2. алмаштырыу; новая техника вытеснила 
старую яңы техника иҫкеһен алмаштырҙы 

ВЫТЕСНЙТЬ несов. см. вытеснить 
ВЫТЕСЫВАТЬ несов. см. вытесать 
ВЫТЕЧЬ сов. ағып сығыу (бөтөү); вода 

вытекла из бака һыу бактан ағып бөткән 
ВЫТИРАТЬ несов. см. вытереть 
ВЫТИРАТЬСЯ несов. 1. см. вытереться 

2. страд, от вытирать
ВЫТИСНИТЬ сов. что батыра баҫып яҙыу 

(төшөрөү), баҫып эҙ ҡалдырыу; вытиснить име
на исемдәрҙе баҫып яҙыу

в ы т и с н й т ь  несов. см. вытиснить 
ВЫТКАТЬ несов. что 1. һуғыу, туҡыу; вы

ткать полотенце из льна етендән таҫтамал һуғыу 
2. (сделать рисунок посредством тканья) сүп
ләп һуғыу, суптарлау

ВЫТОЛКАТЬ сов. кого-что; разг. этеп 
сығарып ебәреү, этеп сығарыу, төртөп сығарып 
ебәреү, төртөп сығарыу

ВЫТОЛКНУТЬ сов. кого-что этеп сығарыу, 
төртөп сығарыу

ВЫТОПИТЬ I сов. что яғыу, яғып йылытыу; 
вытопить печь мейес яғыу

ВЫТОПИТЬ II сов. что һыҙҙырыу, иретеү, 
иретеп алыу; вытопить сало туң май иретеү 

ВЫТОПИТЬСЯ I сов. яғылыу, яғылып бө
төү; печь вытопилась мейес яғылып бөттө

ВЫТОПИТЬСЯ II сов. һыҙҙырылыу, иреү 
(туң май)

ВЫТОПКИ только мн. төпрә, һыҙыҡ (ире
телгән майҙан ҡалган)

ВЫТОПТАТЬ сов. что 1. тапау, иҙеү, тапап 
(иҙеп) бөтөрөү; вытоптать посевы сәсеүлектәрҙе 
тапап бөтөрөү 2. тапап һуҡмаҡ һалыу, һуҡмаҡ- 
лау; вытоптать в снегу тропйнку ҡар өҫтөнән 
һуҡмаҡ һалыу 3. прост, (тапап) бысратыу; 
вытоптать пол иҙәнде тапап бысратыу



ВЫТЯНУТЬСЯ
ВЫТОРГОВАТЬ сов. что; разг. һатыулашып 

хаҡын кәметтереү; выторговать сто рублей һа
тыулашып йөҙ һумға хаҡын кәметтереү

ВЫТОРГОВЫВАТЬ несов. см. выторговать 
ВЫТОЧИТЬ сов. что 1. ҡырып эшләү 

(яһау); выточить деталь деталь ҡырып яһау 
2. прост, үткерләү; выточить ножницы ҡайсы 
үткерләү

ВЫТРАВИТЬ сов. 1. что (вывести химиче
ским воздействием) бөтөрөү, юйыу, юйҙырып 
бөтөрөү; вытравить пятна таптарҙы бөтөрөү 
2. кого-что ағыулау, ағыулап үлтереү; вытра
вить крыс ҡомаҡтарҙы ағыулап үлтереү 3. что 
һүрәт яһау (төшөрөү), яҙыу; вытравить рисунок 
на меди баҡырға һүрәт төшөрөү 4. что тапатыу, 
тапатып бөтөрөү; вытравить луг болондо тапа
тып бөтөрөү 5. кого-что өркөтөп (ҡурҡы
тып) ҡыуып сығарыу; вытравить зверя из леса 
кейекте урмандан өркөтөп ҡыуып сығарыу

ВЫТРАВИТЬСЯ сов. 1. бөтөү, ашалып бөтөү 
(химик ысул менән эшкәртецҙән); краска вы
травилась буяуы ашалып бөткән 2. ашалып 
төшөрөү (яһалыу) (һцрәт, биҙәк Һ.6.); узбр 
вытравился биҙәк ашалып яһалған

ВЫТРАВЛИВАТЬ несов. см. вытравить 
ВЫТРАВЛИВАТЬСЯ несов. 1. см. вытра

виться 2. страд, от вытравливать
ВЫТРАВЛЙТЬ несов. см. вытравить 
ВЬІТРЕБОВАТЬ сов. 1. что һоратып алды

рыу, һорап алыу, талап итеп алыу; вытребовать 
деньги аҡса талап итеп алыу 2. кого-что (по 
требованию) саҡыртыу, саҡыртып килтереү 
(килтертеү); вытребовать свидетеля в суд судҡа 
шаһитты саҡыртыу 3. кого; прост, (выписать, 
вызвать) саҡыртып алдырыу 

ВЫТРЕЗВИТЕЛЬ м айнытҡыс 
ВЫ ТРЕЗВИТЬ сов. кого-что айнытыу, 

айныҡтырыу
вьТг р е з в и т ь с я  сов. айныу, айнығыу 
ВЫТРЕЗВЛЙТЬ несов. см. вытрезвить 
ВЫТРЕЗВЛЙТЬСЯ несов. см. вытрезвиться 
ВЫТРЕПАТЬ сов. что; с.-х. талҡыу, талҡып 

алыу; вытрепать лён етен талҡыу 
ВЫТРЯСАТЬ несов. см. вытрясти 
ВЫТРЯСТИ сов. что 1. һелкеп (ҡағып) бу

шатыу, ҡағып төшөрөү (ташлау); вытрясти муку 
из мешка ондо тоҡтан ҡағып бушатыу 2. (тря
ся, очистить) ҡағыу, ҡағып таҙартыу; вытрясти 
ковёр келәмде ҡағып таҙартыу ♦ вытрясти душу 
прост.'. 1) юлда һелкетеп арытыу, йонсотоу; 
2 ) (янап) ҡурҡытыу; вытрясти карман чей; 
прост, кеҫәһен бушатыу

ВЫТРЙХИВАТЬ несов. см. вытряхнуть 
ВЫТРЙХИВАТЬСЯ несов. 1. см. вытрях

нуться 2. страд, от вытряхивать
ВЫТРЯХНУТЬ сов. что ҡағыу, һелкеү, ҡа

ғып (һелкеп) төшөрөү; вытряхнуть из галош пе
сок калуштан ҡомдо ҡағып төшөрөү

ВЫТРЯХНУТЬСЯ сов.; разг. һелкенеп тө
шөп ҡалыу, ҡойолоу

ВЫТУРИТЬ сов. кого-что; разг. ҡыуыу, 
ҡыуып (төрткөләп) сығарыу

ВЫТЬ несов. 1. олоу; собака выла эт олоно
2. олоу, геүләү; выла сирена сирена олоно; выл 
фабричный гудок фабрика гудогы геүләне
3. прост, (громко плакать) олоу, үкереү, үке
реп (ҡысҡырып) илау

ВЫТ ЙГИВАТЬ несов. см. вытянуть 
ВЫТЙГИВАТЬСЯ несов. 1. см. вытянуться 

2. страд, от вытягивать
ВЫТЯЖКА ж 1. см. вытянуть 1, 4, 6; вытяж

ка металла металл һуҙыу; вытяжка газа газ 
һурыу 2. һығынты; водная вытяжка һыу һы- 
ғынтыһывытяжнбй, -ая, -ое тарта торған, тартыу 
...ы, һура торған, һауа һурғыс; вытяжное коль
цо парашюта парашюттың тарта торған дүңгәлә
ге; вытяжнбй шкаф һауа һурғыс шкаф

ВЫТЯНУТЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от вытянуть 
2. прил. һуҙған, һуҙылған; вытянутые руки һу
ҙылған ҡулдар ♦ вытянутое лицо; вытянутая 
физиономия һытыҡ (аптыраулы) сырай

ВЫТЯНУТЬ сов. 1. что һуҙыу, киреү, тар
тыу, һуҙып оҙонайтыу, тарттырыу; вытянуть 
проволоку сым һуҙыу; вытянуть кожу тирене 
киреү 2. кого-что (бер һыҙыҡҡа) теҙеү (ҡуйыу); 
вытянуть дивизион в одну колонну дивизионды 
бер колоннаға теҙеү 3. что һуҙыу, һуҙып ебәреү; 
вытянуть руки ҡулдарҙы һуҙыу 4. что һурып 
алыу (сығарыу), тартып алыу (сығарыу); вытя
нуть гной эренде һурҙырып алыу 5. перен. тар
тып алыу (сығарыу); ёле-ёле вытянуть слово 
саҡ-саҡ һүҙен тартып сығарыу 6. что һурыу, 
һурҙырыу, һурҙырып алыу (сығарыу); вытянуть 
дым вентиляцией вентиляция менән төтөндө 
һурҙырып алыу 7. что; разг. эсеп бөтөү, һеме
реү; вытянуть стакан вина бер стакан шарапты 
эсеп бөтөү 8. что и без доп.; разг. (вытерпеть) 
сыҙау, түҙеү; он долго не вытянет ул оҙаҡ сыҙай 
алмаҫ 9. кого-что и без доп. (с трудом выпол
нить что-л., помочь кому-л.) һөйрәү, тартыу, 
һөйрәп (тартып) сығарыу (берәй эште цтәц, 
башҡарып сыгыу); вытянуть слабого ученика 
йомшаҡ уҡыусыны сығарыу ♦ вытянуть (всю) 
душу йәнен яфалау, теңкәһен ҡоротоу

ВЫТЯНУТЬСЯ сов. 1. (растянуться) һуҙы
лыу, һуҙылып оҙонайыу; резйнка вытянулась 
резинка һуҙылды 2. разг. (вырасти) үҫеү, буйға 
үҫеү, үҫеп китеү; за лето мальчик вытянулся ма 
лай йәй эсендә буйға үҫеп киткән 3. турайыу, ту
ра ҡатып ҡалыу, һуҙылып ятыу; он стоял вытя
нувшись ул тура ҡатып баҫып тора ине 4. (вы
прямиться) тартылыу; верёвка вытянулась 
струной бау ҡыл кеүек тартылды 5. (протя
нуться) һуҙылыу, һуҙылып китеү (ятыу); де
ревня вытянулась по берегу ауыл яр буйлап 
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һуҙылған ♦ лицо (физиономия) вытянулось у
кого сырайы һытылды, йөҙө йәмрәйҙе; вытя
нуться в струнку туп-тура баҫыу (торган килеш 
ҡатып ҡалыу)

ВЫУДИТЬ сов. кого-что 1. ҡармаҡлау, ҡар
маҡҡа тотоу, ҡармаҡ менән тотоу, ҡармаҡҡа 
ҡаптырыу 2. прост, алыу, сығарыу, тартып 
алыу (сығарыу); выудить из кармана деньги ке 
ҫәнән аҡса тартып сығарыу 3. перен., разг. 
ауырлыҡ, хәйлә менән алдап алыу (электереү, 
белеү); выудить подробности хәйлә менән бөтә 
нескәлектәрен белеү

ВЫУЖИВАТЬ несов. см. выудить 
ВЫУТЮЖИТЬ сов. что үтекләү, үтекләп 

алыу (бөтөрөү); выутюжить брюки салбарҙы 
үтекләп алыу

ВЫУЧИВАТЬ несов. см. выучить 
ВЫУЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. выучиться 

2. страд, от выучивать
ВЫУЧИТЬ сов. 1. что өйрәнеү, уҡып иҫтә 

ҡалдырыу, ятҡа белеү, ятлау; выучить урок 
дәрес өйрәнеү, ятлау; выучить стихотворение 
шиғыр ятлау 2. кого-что, чему или с неопр. 
өйрәтеү, уҡытыу; выучить играть на гитаре ко- 
го-л. кемделер гитарала уйнарға өйрәтеү 3. кого- 
что', разг. өйрәтеү, аҡылға ултыртыу, кәрәген 
биреү

ВЫУЧИТЬСЯ сов. 1. чему или с неопр. өй
рәнеү, өйрәнеп етеү, өйрәнеп китеү, өйрәнеп 
алыу; выучиться писать яҙырға өйрәнеү; выу
читься бегать на коньках конькиҙа йүгерергә өй
рәнеп алыу 2. разг. (приобрести привычку) ғә
ҙәтләнеү, өйрәнеү; выучиться курйть тартырға 
ғәҙәтләнеү 3. (закончитъ учёбу) уҡып бөтөрөү 
(сығыу), уҡыуҙы тамамлау

ВЫУЧКА ж 1. разг. см. выучить 2; отправить 
на выучку к мастеру мастерға уҡытырға ебәреү 
2. (умение, навыки) алған белем, күнекмә 

ВЫХАЖИВАТЬ несов. см. выходить II 
ВЫХАРКАТЬ сов. что; разг. ҡаҡырыу, ҡа

ҡырыҡ сығарыу; выхаркать мокроту ҡаҡырыҡ
ты сығарыу

ВЫХАРКИВАТЬ несов. см. выхаркать
ВЫХВАТИТЬ сов. 1. кого-что тартып (эләк

тереп) алыу; выхватить из рук наган ҡулдан на
ганды тартып алыу 2. что тартып (һурып) алыу, 
тартып (һурып) сығарыу; выхватить саблю из 
ножен ҡылысты ҡындан һурып алыу 3. что\ 
перен. айырып алыу; выхватить цитату из 
текста текстан цитатаны айырып алыу 4. что\ 
перен. эләктереп алыу, йолоп алыу 5. что\ разг. 
артыҡ күп ҡырҡып алыу, ҙур итеп уйып алыу; 
выхватить ворот яғаны ҙур уйып алыу 

ВЫХВАТЫВАТЬ несов. см. выхватить 
ВЫХЛОП м\ тех. (газ, төтөн) сығыу (сыға

рыу) (двигателдә янган газдар)
ВЫ ХЛОПНбЙ, ая, -ое тех. газ (төтөн) сыға

рыу ...ы; выхлопная труба төтөн сығарыу торбаһы

ВЫУДИТЬ
ВЫХЛОПОТАТЬ сов. что юллап алыу, ар

тынан йөрөп алыу; выхлопотать разрешение
рөхсәт юллап алыу

ВЫХОД м 1. см. выйти 1—3, 6; выход на ра
боту эшкә сығыу; выход кораблей в море карап 
тарҙың диңгеҙгә сығыуы; выход кнйги в свет ки
таптың донъяға сығыуы; выход из игры уйын
дан сығыу 2. (место) сығыу урыны, сығыу юлы, 
сығыу ишеге; запасный выход запас сығыу уры
ны; стоять у выхода сығыу юлында тороу 3. пе
рен. сығыу юлы, ҡотолоу юлы (сараһы); найтй 
выход из затруднения ҡыйынлыҡтан ҡотолоу 
юлын табыу 4. (количество произведённого про
дукта) сығыш; норма выхода сығыш нормаһы; 
выход зерна бөртөклө ашлыҡтың сығышы
5. (обнажение горных пород) сығыу, өҫкә сығыу 
(ҡалҡыу); выходы вулканйческого туфа вулка 
ник туфтың өҫкә сығыуы ♦ дать (найтй и т.п.) 
выход чему юл ҡуйыу (табыу); знать все ходы 
и выходы бөтәһен дә белеп тороу, хәбәрҙар 
булыу

ВЫХОДЕЦ м 1. (переселенец) күсеп килгән 
кеше, килмешәк 2. (о социальной среде) сыҡҡан 
кеше; выходец из крестьян крәҫтиәндәрҙән сыҡ
ҡан кеше

ВЫХОДИТЬ I сов. что\ разг. (побывать во 
многих местах, исходитъ) йөрөп сығыу, гиҙеп 
сығыу

ВЫХОДИТЬ II сов. кого-что', разг. 1. (по
мочь выздороветь) тәрбиәләп һауыҡтырыу, аяҡ
ҡа баҫтырыу 2. (выраститъ) ҡарап (тәрбиәләп) 
үҫтереү; выходить здорового ребёнка сәләмәт 
бала тәрбиәләп үҫтереү

ВЫХОДИТЬ несов. 1. см. выйти 2. ҡарау, 
сығыу; окна выходят в сад тәҙрәләр баҡсаға ҡа
рай 3. в знач. вводи, сл.; разг. Тимәк, шулай 
итеп; выходит, вы из Башкортостана Тимәк, һеҙ 
Башҡортостандан инде ♦ не выходйть из голо
вы (из ума) баштан (иҫтән) сыҡмау

ВЫХОДКА ж 1. ҡыланыш, сығыш; мальчй- 
шеская выходка малайҙарса ҡыланыш; выходка 
против кого-л. кемгәлер ҡаршы сығыш 2. разг. 
сығыш, сығыу хәрәкәте (бейецҙә)выходнбй, -ая, -ое 1. сығыу ...ы, сыға 
торған; выходная дверь сыға торған ишек; вы
ходное отверстие сығыу тишеге 2. (парадный) 
әрле, ҡәҙерлегә кейә торған, кеше араһына кейә 
торған; выходнбй костюм кеше араһына кейә 
торған костюм 3. (в сочетании с сущ. “день") 
ял ...ы; выходнбй день ял көнө 4. в знач. сущ. 
выходнбй м; разг. ял, ял көнө; провестй выход
нбй вместе ялды бергә уҙғарыу ♦ выходное по
собие эштән киткәндә түләнә торған пособие; 
выходная роль бәләкәй (генә) роль (театрҙа)', 
выходные сведения (данные) китаптың нәшер 
ителеүенә ҡағылышлы мәғлүмәттәр

ВЫХОДЙЩИЙ: из ряда вон выходящий ғә 
ҙәттән тыш, бик һирәк була торған
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ВЫШВЫРНУТЬ
ВЫХОЛАЩИВАТЬ несов. см. выхолостить
ВЫХОЛЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от выхо

лить 2. прил. тәрбиәле, наҙлы, иркә
ВЫХОЛИТЬ сов. кого-что иркәләп (наҙлап, 

ҡәҙерләп, тәрбиәләп) үҫтереү (ҡарау); выхолить 
коня атты ҡәҙерләп тәрбиәләп үҫтереү

ВЫХОЛОСТИТЬ сов. 1. кого бестереү, һы
лыулау, көйҙөрөү; выхолостить жеребца айғыр
ҙы бестереү 2. что\ перен. асылын юҡ итеү, мә
ғәнәһен бөтөрөү, мәғәнәһеҙләндереү; выхолос
тить идею идеяның мәғәнәһен бөтөрөү

ВЫХУХОЛЬ м и ж 1. йофар 2. {мех) йофар 
тиреһе

ВЫЦАРАПАТЬ сов. что 1. (царапая, вы
драть) тырнап алыу (бөтөрөү, сығарыу, йыр
тыу) 2. перен., разг. көскә алыу, көскә эләкте
реү, электереп алыу, азат итеү; выцарапать 
деньги аҡсаны көскә эләктереү 3. (царапая, изо
бразитъ) тырнаҡ менән яҙыу (һыҙыу); выцара
пать надпись яҙыуҙы тырнаҡ менән яҙыу 

ВЫЦАРАПЫВАТЬ несов. см. выцарапать 
ВЫЦВЕСТИ сов. уңыу, уңып бөтөү, төҫһөҙ

ләнеү, төҫө бөтөү (уңыу); платье выцвело күл
дәк уңған

ВЫЦВЕТАТЬ несов. см. выцвести
ВЫЦЕДИТЬ сов. что 1. һөҙөү, һөҙөп алыу 

(бөтөрөү); выцедить молоко һөттө һөҙөү 
2. прост, (медленно выпитъ) һемереп эсеү (эсеп 
бөтөрөү), һемереп ҡуйыу, һемереү 3. перен., 
прост. (сказать очень медленно) теште ҡыҫып 
әйтеү, теш араһынан һығып сығарыу 

ВЫЦЁЖИВАТЬ несов. см. выцедить 
ВЫЧЕКАНИВАТЬ несов. см. вычеканить 
ВЫЧЕКАНИТЬ сов. что ҡойоп (сүкеп, һу

ғып) яһау (төшөрөү); вычеканить монету аҡса 
һуғыу

ВЫЧЕРКИВАТЬ несов. см. вычеркнуть
ВЫЧЕРКНУТЬ сов. кого-что һыҙыу, һыҙып 

ташлау; вычеркнуть фамилию из спйска фами 
лияны исемлектән һыҙып ташлау

ВЫЧЕРПАТЬ сов. что һоҫоп алып бөтөрөү, 
һоҫоп алыу; вычерпать воду һыуҙы һоҫоп алып 
бөтөү

ВЫЧЕРПЫВАТЬ несов. см. вычерпать
ВЫЧЕРТИТЬ сов. что һыҙыу, һыҙып төшө

рөү (әҙерләү); вычертить план района райондың 
планын һыҙыу

ВЫЧЕРЧИВАТЬ несов. см. вычертить 
ВЫЧЕСАТЬ сов. 1. кого-что (гребнем, рас

чёской) тарау, тарап алыу (сығарыу); вычесать 
перхоть из волос сәстән ҡауаҡты тарап сығарыу 
2. что (очиститъ, обработать) тарау, тарап 
эшкәртеү (таҙартыу), тәрәшләү, тәрәшләп бөтө
рөү (сығыу); вычесать лён етенде тәрәшләү 

ВЫЧЕСТЬ сов. что 1. алыу, алып ташлау; 
вычесть два из пятй биштән икене алыу 2. тотоп 
ҡалыу (алып ҡалыу), тотоу; вычесть задолжен
ность бурысты тотоп алып ҡалыу

ВЫЧЕСЫВАТЬ несов. см. вычесать
ВЫЧЕТ м 1. см. вычесть 2. (удержанная 

сумма) тотоп ҡалынған аҡса, тотолған аҡса; 
сделать вычет аҡса тотоп алып ҡалыу; вычет за 
страховку страховка өсөн аҡса тотоп ҡалыу ♦ за 
вычетом иҫәпкә алмағанда

ВЫЧИСЛЕНИЕ С 1 . см. вычислить; вычис 
лёние процентов проценттар иҫәпләп сығарыу 
2. хисаплау (иҫәпләү) һөҙөмтәһе, хисаплап 
(иҫәпләп) сығарыу; вычисления бухгалтера бух
галтерҙың иҫәпләп сығарыуы

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое 1. иҫәпләү 
(хисаплау) ...ы, иҫәпләп (хисаплап) сығарыу 
...ы; вычислйтельные работы иҫәпләү эштәре 
2. иҫәпләү ...ы, иҫәпләй торған; вычислйтельные 
машйны иҫәпләү машиналары

ВЫЧИСЛИТЬ сов. что хисаплау, иҫәпләү, 
хисаплап (иҫәпләп) сығарыу; вычислить ско
рость и направление движения льдов боҙҙарҙың 
хәрәкәт тиҙлеген һәм йүнәлешен иҫәпләп 
сығарыу

ВЫЧИСЛИТЬ несов. см. вычислить
ВЫЧИСТИТЬ сов. что таҙартыу, таҙартып 

(ҡуйыу) алыу; вычистить пальто пальтоны та
ҙартыу

ВЫЧИСТИТЬСЯ сов. таҙарыныу, таҙарынып 
алыу

ВЫЧИТАЕМОЕ с; мат. алыусы, кәметеүсе 
ВЫЧИТАНИЕ с; мат. алыу, алыу ғәмәле; 

правила вычитания алыу ҡағиҙәһе
ВЫЧИТАТЬ сов. что 1. разг. (читая, уз

нать) уҡып белеү (алыу) 2. спец, (читая, ис
правитъ) уҡып төҙәтеү, уҡып, төҙәтеп сығыу; 
вычитать рукопись ҡулъяҙманы уҡып, төҙәтеп 
сығыу

ВЫЧИТАТЬ несов. см. вычесть 
ВЫЧИТЫВАТЬ несов. см. вычитать 
ВЫЧИЩАТЬ несов. см. вычистить 
ВЫЧИЩАТЬСЯ несов. 1. см. вычиститься 

2. страд, от вычищать
ВЫЧУРНОСТЬ ж бормалы-һырмалылыҡ, 

үтә ҡупшылыҡ, ҡабарынҡы; вычурность языка 
телдең үтә ҡупшылығы

ВЫЧУРНЫЙ, -ая, -ое бормалы-һырмалы, үтә 
ҡупшы, үтә (артыҡ) семәрле, артыҡ биҙәкле; вы
чурный стиль артыҡ семәрле стиль; вычурная 
рама артыҡ биҙәкле рама

ВЫШАГИВАТЬ несов.', разг. атлау, атлап 
йөрөү (эре йәки тигеҙ аҙымдар менән)', в вол
нении вышагивать по комнате тулҡынланыуҙан 
бүлмә буйлап атлап йөрөү

ВЫШВЫРИВАТЬ несов. см. вышвырнуть 
ВЫШВЫРНУТЬ сов. кого-что', разг. 1. (вы

броситъ) быраҡтырыу, алып бырғау, алып бә
реү, ырғытыу, алып ташлау; вышвырнуть бу
тылку шешәне атып бәреү 2. (вытолкнутъ, вы
гнать) төрткөләп сығарыу, сығарып ташлау, 
ҡыуып сығарыу



ВЫШЕ
ВЫШЕ 1. сравн. cm. от высокий и высоко

бейегерәк, юғарыраҡ 2. нареч. юғары, өҫкә, юға
рыраҡ, өҫкәрәк; пятй лет и выше биш һәм унан 
юғарыраҡ йәштәге; на шестой этаж и выше ал
тынсы ҡатҡа һәм өҫкәрәк 3. предлог с род. п. 
(вне, сверх чего-л.) тыш, юғарыраҡ, өҫтөнөрәк; 
быть выше предрассудков хөрәфәттәрҙән 
өҫтөнөрәк булыу 4. предлог с род. п. (вверх по 
течению от какого-л. места) өҫтәрәк, юғары
раҡ, өҫтә, юғарыла; выше пристани пристандән 
юғарыраҡ 5. нареч. юғарыла, бынан алда, өҫтә, 
юғарыраҡ, өҫтәрәк, бынан элек; об этом гово 
рйлось выше был турала юғарыла әйтелде

ВЫШ Е... урыҫ телендәге ҡушма һщҙәрҙең 
“црҙә”, “югарыла", “бынан алда", “бынан 
элек” мәгәнәләрен аңлатҡан беренсе өлөшө, 
мәҫ., вышеприведённый юғарыла килтерелгән; 
вышесказанный алда әйтелгән

ВЫШЕСТОЯЩИЙ, -ая, -ее юғары, юғары
лағы; вышестоящие органы юғары органдар 

ВЫШИБАТЬ несоә. см. вышибить 
ВЫШИБИТЬ сов.', разг. 1. что һуғып (бә

реп) сығарыу, һуғып (бәреп) төшөрөү, сығара 
һуғыу; вышибить шпагу из рукй шпаганы ҡулы
нан һуғып төшөрөү; вышибить оконную раму 
тәҙрә рамын бәреп сығарыу 2. кого ҡыуып сы
ғарыу; вышибить противника из деревни дош 
манды ауылдан ҡыуып сығарыу ♦ вышибить 
дух (душу) из кого һуғып (бәреп) үлтереү 

в ы ш и в а л ь н ы й , -ая, -ое сигеү ...ы, сиген 
...ы; вышивальные нйтки сигеү ептәре

ВЫШИВАЛЬЩИЦА ж сигеүсе (ҡатын-ҡыҙ) 
ВЫШИВАНИЕ с 1. см. вышивать; обучаться 

вышиванию сигеүгә өйрәнеү 2. (вышиваемая 
вещь) сигеү, сиген, сиккән нәмә 

ВЫШИВАТЬ несов. см. вышить 
ВЫШИВКА ж 1. см. вышить; заниматься вы

шивкой сигеү менән шөғөлләнеү 2. (узор) сигел
гән биҙәк, семәр, нағыш, ҡайма; нарядная вы
шивка матур сигеү; платье с вышивкой нағыш 
лы күлдәк

ВЫШИВНОЙ, -ая, -ое разг. сиккән, сигел
гән; вышивной воротник сигеүле яға; вышивные 
рукава сигелгән еңдәр

ВЫШИНА ж 1. бейеклек, оҙонлоҡ; столб вы
шиною в сажень бер сажин бейеклегендәге баға
на 2. юғарылыҡ, юғары; звёзды поблёскивают в 
вышине юғарыла йондоҙҙар йымылдайвышитыи, -ая, -ое 1. прич. от вышить 
2. прил. сигеүле, ҡайыулы, нағышлы; вышитая 
рубашка сигеүле күлдәк

ВЫШИТЬ сов. 1. что (украситъ узорным 
шитьём) сигеү, сигеп биҙәү; вышить узор биҙәк 
сигеү; вышить гладью шыма сигеү менән сигеү 
2. кого-что (изобразитъ) сигеү, сигеп төшөрөү, 
сигеп эшләү (яһау); вышить метки на бельё 
түшәк кәрәк-ярағына сигеп билдә яһау

ВЫШКА ж вышка; буровая вышка быраулау 
вышкаһы; прыжок в воду с вышки вышканан 
һыуға һикереү

ВЫШКОЛИТЬ сов. кого-что; разг. тәртипкә 
өйрәтеү, тәрбиә биреү, өйрәтеү; вышколить 
мальчика малайҙы тәртипкә өйрәтеү

ВЬІШЛИФОВАТЬ сов. что 1. шымартыу, 
ышҡып шымартыу 2. перен., разг. әҙәпкә инде
реү, тәртипкә өйрәтеү

ВЬППЛИФОВАТЬСЯ сов. 1. шымарыу 2. пе
рен., разг. әҙәпкә инеү, тәртипкә өйрәнеү

ВЫШУТИТЬ сов. кого-что көлкөгә ҡалды
рыу, өҫтөнән көлөү

ВЫШУЧИВАТЬ несов. см. вышутить 
ВЫЩЕЛАЧИВАТЬ несов. см. выщелочить 
ВЫЩЕЛАЧИВАТЬСЯ несов. 1 .см . выщело

читься 2. страд, от выщелачивать
ВЫЩЕЛОЧИТЬ сов. что; тех., хим. 

шыйыҡса менән иретеп сығарыу (иретеп алыу); 
выщелочить дубильные вещества из древесины 
үҙағастан дуплау матдәләрен шыйыҡса менән 
иретеп алыу

ВЫЩЕЛОЧИТЬСЯ сов.', тех., хим. иреп 
сығыу (шыйыҡса тәьҫирендә)

ВЫЩЕРБИТЬ сов. что; разг. киртмәкләү, 
суғырмаҡлау, сирылтыу; выщербить топор бал
таны сирылтыу

ВЫЩЕРБИТЬСЯ сов.; разг. киртмәкләнеү, 
суғырмаҡланыу, сирылыу

ВЫЩЕРБЛЙТЬ несов. см. выщербить 
ВЫЩЕРБЛЙТЬСЯ несов. 1 .см . выщербить

ся 2. страд, от выщерблять
ВЫЩИПАТЬ сов. что йолҡоу, йолҡоп бөтө

рөү, йолҡҡолау, өҙөү, өҙгәләү; выщипать пёрья 
йөн йолҡоу; выщипать траву үләнде йолҡоп бө
төрөү

ВЫЩИПНУТЬ сов. что йолҡоу, йолҡоп 
алыу (сығарыу); выщипнуть перо ҡауырһынды 
йолҡоп алыу

ВЫЩИПЫВАТЬ несов. см. выщипать
ВЫЯВИТЬ сов. 1. что күрһәтеү, асып биреү; 

выявить свой талант үҙ талантын күрһәтеү 2. ко
го-что фашлау, асыу, асыҡлау; выявить пре
ступника енәйәтсене фашлау; выявить недос
татки етешһеҙлектәрҙе асыу

ВЫЯВИТЬСЯ сов. фашланыу, асылыу, 
асыҡланыу, беленеү; выявились ошйбки хаталар 
асыҡланды

ВЫЯВЛЯТЬ несов. см. выявить выявляться несов. 1. см. выявиться 
2. страд, от выявлять

ВЫЯСНИТЬ сов. что асыҡлау, аныҡлау, 
(асыҡлап) белеү; выяснить обстановку хәлде 
асыҡлау

ВЫЯСНИТЬСЯ сов. асыҡланыу, аныҡла
ныу, беленеү, аңлашылыу

ВЫЯСНЯТЬ несов. см. выяснить
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выяснйться несоө. 1. см. выясниться 
2. страд, от выяснять

ВЬЕТНАМСКИЙ, -ая, -ое вьетнам(дар) ...ы, 
Вьетнам ...ы; вьетнамский язык вьетнам теле 

ВЬЕТНАМЦЫ мн. вьетнамдар, вьетнам 
халҡы / /  ед. вьетнамец м вьетнам ир-аты; вьет
намка ж вьетнам ҡатын-ҡыҙы 

ВЫбГА ж буран, ыжғыр буран 
ВЬЮЖНО 1. нареч. буранлы 2. в знач. 

сказ., безл. буранлау, буран булыу; сегодня 
вьюжно бөгөн буранлай

ВЬЮЖНЫЙ, -ая, -ое буранлы; вьюжная по
года буранлы көн; вьюжный ветер буранлы ел 

ВЬЮК м йөк (хайуан өҫтөндәге), артмаҡ 
ВЬЮН м 1. зоол. (рыба) эт балығы, һаҡалсан 

2. разг. (о ловком или пронырливом человеке) 
йылғыр, етеҙ (кеше) 3. прост, өйөрмә (ҡар, һыу
һ . б . )вьюнбк м сырмалсыҡ, эт эсәге; вьюнбк по
левой эт эсәге (ҡый цләне)

ВЬЮ РбК м алаҡас турғай вьючить несов. кого-что артмаҡлау, ар
тыу (атҡа, дөйәгә һ.б.)

ВЬЮЧНЫЙ, -ая, -ое 1. йөк ...ы, артмаҡ ...ы; 
вьючные ремнй артмаҡ ҡайыштары 2. йөк ...ы, 
артмаҡ ...ы, йөк йөрөтә торған, артмаҡ йөрөтә 
торған, йөклө, артмаҡлы; вьючное седло артмаҡ 
эйәре; вьючное животное йөк йөрөтә торған 
хайуан

В Ы бПТКА Ж  йүшкә, мөрйә ЯПҠЫСЫ вьющийся, -аяся, -ееся 1. прич. от вйться 
2. прил. уралыусан, сырмалсыҡ, сырмалыусан, 
үрмәле; вьющееся растение сырмалыусан үҫем
лек 3. прил. (волнистый) бөҙрә, тулҡынланып 
торған; вьющиеся волосы бөҙрә сәс

ВЙЖУЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от вязать 
2. прил. (терпкий) ҡурыштырыусан, (ауыҙ) 
ҡурыша торған; вяжущее лекарство ауыҙ 
ҡурыштыра торған дарыу 3. прил.; тех. 
бәйләүсе, ҡатырғыс, беркеткес; вяжущие мате
риалы ҡатырғыс материалдар вяз м ҡарама (агас)

ВЯЗАЛЬНЫЙ, -ая, -ое бәйләү ...ы, бәйләй 
торған; вязальная машйна бәйләү машинаһы 

ВЯЗАЛЬЩ ИК м и ВЯЗАЛЬЩ ИЦА ж 
бәйләүсе; вязальщик снопов кәлтә бәйләүсе ир 

ВЯЗ АННЕ с  с м . вязать 1, З; вязание снопов 
кәлтә бәйләү; вязание носков ойоҡбаш бәйләү 

ВЯЗАНКА ж; разг. (бер) ҡосаҡ, (бер) 
бәйләм, (бер) бау; вязанка дров бер ҡосаҡ утын; 
вязанка соломы бер бәйләм һалам

ВЙЗАНЫЙ, -ая, -ое бәйләнгән, бәйләм; вяза
ная кофта бәйләнгән кофта

ВЯЗАНЬЕ с (вещь) бәйләм; взять в руки вя
занье бәйләмде ҡулға алыу

ВЯЩИЙ
ВЯЗАТЬ несов. 1. что бәйләү; вязать веники

миндек бәйләү 2. кого-что бәйләү, аяҡ-ҡулды 
бәйләү, бәйләп тотоу; вяжйте его бәйләгеҙ уны 
3. что бәйләү; вязать крючком ырғаҡ энә менән 
бәйләү; вязать носкй ойоҡбаш бәйләү 4. что и 
без доп. ҡурыштырыу, ҡурышыу; черёмуха вя
жет рот муйыл ауыҙҙы ҡурыштыра; во рту 
вяжет безл. ауыҙ ҡурыша 5. что; тех. (скреп
лять) ойҡаштырыу, беркетеү; вязать кирпичй 
цементом кирбестәрҙе цемент менән беркетеү 

ВЯЗАТЬСЯ несов. 1. с чем (согласовывать
ся) тура (тап) килеү, ярашыу 2. страд, от вя
зать ♦ не вяжется (дело, разговор) (эш, һүҙ) 
килеп сыҡмай (рәте юҡ, көйө юҡ)

ВЙЗКА ж 1. см. вязать 1, 3, 5; вязка снопов 
кәлтә бәйләү 2. прост, бау; вязка ключей бер 
бау асҡыстарвйзкий, -ая, -ое 1. йәбешкәк, йәбешеүсән, 
үҙле, һуҙылыусан; (о снеге) һыҡы, епшек; вяз
кое вещество йәбешкәк матдә; вязкая глйна үҙле 
балсыҡ 2. батҡаҡлы, батҡыл, төпкә тартҡан; 
вязкое дно рекй йылғаның батҡыл төбө; вязкая 
дорога батҡаҡлы юл 3. разг. см. вяжущий 2 вйзкость ж йәбешкәклек, үҙлелек, һуҙы- 
лыусанлыҡ; вйзкость глйны балсыҡтың үҙле- 
леклеге

ВЙЗНУТЬ несов. 1. батыу, батҡылға төшөү, 
аяҡ батыу; вязнуть в снегу ҡарҙа батыу 2. (увя
зая, погибать) батып үлеү, төшөп батыу; вяз
нуть в трясйне батҡылға батып үлеү 3. разг. (за
стревать) ҡыҫылыу, инеп ҡалыу; мясо вязнет в 
зубах ит тешкә ҡыҫыла

ВЯЗЬ ж 1. (узор) үрелмә, үрелмә биҙәк 2. се
мәрле яҙыу, үрелдереп яҙыу; арабская вязь се
мәрле ғәрәп яҙыуы

ВЙЛЕНЫЙ, -ая, -ое ҡаҡланған, кипкән; 
вяленое мясо ҡаҡланған итвйлить несов. что ҡаҡлау, киптереү вйлиться несов. 1. ҡаҡланыу, кибеү (асыҡ 
һауала) 2. страд, от вйлитьвйлость ж 1. бәлтерәү, һәлперәйеү; вй
лость мышц мускулдарҙың бәлтерәүе 2. (отсут
ствие энергии) һүлпәнлек, дәртһеҙлек, һү- 
рәнлеквйлый, -ая, -ое 1. (о растениях) һулыған, 
шиңгән, быжыған; вйлая сирень һулыған си
рень 2. бәлтерәгән, һәлперәйгән; вйлые мышцы 
бәлтерәгән мускулдар 3. һүлпән, дәртһеҙ, төшөн
кө; вйлое настроение төшөнкө кәйеф; вйлый 
мальчик һүлпән малай

ВЙНУТЬ несов.; прям., перен. һулыу, ши
ңеү, быжыу

ВЙХИРЬ м әберсен, ала күгәрсен вйщий, -ая, -ее уст., книжн. ҙурыраҡ, көс
лөрәк, күберәк, нығыраҡ; для вящей убедитель
ности нығыраҡ ышандырыу өсөн
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ГАБАРДИН

ГАБАРДИН м габардин (туҡыма төрө)] 
чёрный габардйн ҡара габардин

ГАБАРДИНОВЫЙ, -ая, -ое габардин; габар 
дйновый костюм габардин костюм

ГАБАРИТ м габарит (1. машина, купер, ва
гон кецек нәмәләрҙең тышҡы һыҙаты һәм 
кцләме 2. тимер юл буйында бер ниндәй ҙә 
ҡоролма төҙөргә рөхсәт ителмәй торған 
аралыҡ)

ГАБАРИТНЫЙ, -ая, -ое габарит ...ы  ♦ габа 
рйтные ворота ж.-д. габарит ҡапҡалары

ГАВАНСКИЙ: гаванская сигара уст. гавана 
сигараһы

ГАВАНЬ ж гавань (диңгеҙ йәки йылт буйы
ның караптар туҡтар өсөн хеҙмәт иткән ышыҡ 
урыны)] естественная гавань тәбиғи гавань; неза
мерзающая гавань туңмай торған гавань 

ГАВ-ГАВ межд. һау-һау, арҫ-арҫ 
ГАВКАТЬ несов.] прост, һауылдау, һаулау, 

арҫылдау
ГАВКНУТЬ сов. һау итеп ҡалыу 
гАг а  ж гага (поляр диңгеҙ өйрәге)
ГАГАРА ж гагара (төньяҡ диңгеҙҙәрҙәге эре 

һыу ҡошо)
ГАГАРИН, -ья, -ье гагара ...ы; гагарье гнез

до гагара ояһы
ГАГАУЗСКИЙ, -ая, -ое гагауз ...ы; гагауз

ский язык гагауз теле
ГАГАУЗЫ мн. гагауздар, гагауз халҡы / /  ед. 

гагауз м гагауз ир-аты; гагаузка ж гагауз ҡатын- 
ҡыҙы

г а гАч и и , -ья, -ье гага ...ы; гагачий пух га
га мамығы

ГАД м 1. обычно мн. гады хәшәрәт, һөйрәлеү
се (йылан, баҡа һ.б.) 2. прост., бран. хәшәрәт 
(әшәке) кеше

ГАДАЛКА ж күрәҙә, күрәҙәсе, фал асыусы, 
ноҡотсо (ҡатын-ҡыҙ)

г а д Ан и е  с см. гадать; заниматься гаданием
күрәҙәлек итеү

ГАДАТЬ несов. 1. бағымсылау, күрәҙәлек 
итеү, ноҡот (ф ал) һалыу 2. о чём] разг. (пред
полагать) фараз итеү, самалау, тип уйлау; га
дать о намерениях чъих-л. кемдеңдер уй-ниәте 
хаҡында фараз итеү ♦ гадать на кофейной 
гуще бушҡа күрәҙәлек итеү, буш фараз менән 
булыу; не думал, не гадал башҡа ла килмәне; 
уйға ла инеп сыҡманы; ике ятып, бер төшкә 
инмәне

ГАДИНА ж] прост., бран. хәшәрәт, әшәке, 
ҡәбәхәт

ГАДИТЬ несов. 1. разг. бысратыу, шаҡшы
лау (хайуанға, ҡош-ҡортҡа ҡарата) 2. кому, 
прост, (вредитъ) бысраҡлыҡ (боҙоҡлоҡ) эшләү

гАдкии, -ая, -ое ерәнес, әшәке, ҡәбәхәт; 
гадкий человек әшәке кеше; гадкие слова ерәнес 
Һүҙҙәр

ГАДКО 1. нареч. алама, насар; гадко посту
пить алама эш эшләү 2. в знач. сказ, әшәке, 
алама; его поведение гадко уның ҡыланышы 
әшәке

ГАДЛИВОСТЬ ж ерәнеслек, әшәкелек; чув
ство гадлйвости ерәнеслек тойғоһо

ГАДЛЙВЫИ, -ая, -ое ерәнес, сикәнес, әшәке; 
гадливое чувство әшәке хис

ГАДОСТЬ ж] разг. 1. бысраҡ (әшәке) нәмә; 
выбрось эту гадость ташла шул бысраҡ нәмәне 
2. (низкий поступок) насарлыҡ, аламалыҡ, 
әшәкелек; наделать гадостей насарлыҡ эшләп 
ташлау 3. (мерзкие слова) оятһыҙ (әҙәпһеҙ) һүҙ
ҙәр; говорйть гадости әҙәпһеҙ һүҙҙәр һөйләү 

ГАДНЗКА ж ҡара йылан 
ГАЕЧНЫЙ, ая, ое гайка .. .ы; гаечный ключ 

гайка асҡысы; гаечная резьба гайка һыры
ГАЗ I м газ; природный газ тәбиғи газ; слезо

точивый газ йәш ағыҙыусы газ; удушливый газ 
тонсоҡторғос газ; ядовйтый газ ағыулы газ; газы 
в кишечнике эсәктәге газ ♦ дать газ газ биреү 
(тиҙлекте арттырыу өсөн)] на полном газе 
(газу) иң ҙур тиҙлектә; сбавить газ газды кәме
теү (тиҙлекте кәметеу өсөн)

ГАЗ II м газ (туҡыма)] шарф из газа газ шарф 
ГАЗАВАТ м ғәзәуат (мосолмандарҙың ислам 

өсөн һуғышы)
ГАЗАНУТЬ сов.] прост, газға баҫып ебәреү 
ГАЗГбЛЬДЕР м газгольдер (газды туплау, 

һаҡлау һәм газ цткәргес селтәргә ебәреу яй
ланмаһы)

ГАЗЁЛЬ I ж ғәзәл (антилопа төрө)
ГАЗЁЛЬ II ж] лит. ғәзәл (Көнсығыш поэзия

һында кцп ижекле ике юллыҡ строфаларҙан 
торған аралаш рифмалы лирик шиғыр форма
һы)] классйческие образцы газели ғәзәлдең 
классик өлгөләре

ГАЗЁТА ж гәзит; вечерняя газета киске 
гәзит; молодёжная газета йәштәр гәзите; подпи
саться на газету гәзиткә яҙылыу

ГАЗЁТНЫЙ, ая, ое гәзит ...ы; газетное со
общение гәзит хәбәре; газетная статья гәзит мә 
ҡәләһе; газетный язык гәзит теле

ГАЗЁТЧИК м] разг. 1. гәзитсе, гәзит хеҙмәт
кәре; опытный газетчик тәжрибәле гәзитсе 2. гә
зитсе, гәзит һатыусы (урамда)

ГАЗИК м] разг. газик (ГАЗ маркалы авто
мобиль)

ГАЗЙРОВАНИЕ с см. газировать 
ГАЗИРбВАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от газиро

вать 2. прил. газлы; газированная вода газлы һыу
2 2 2



ГАЗИРОВАТЬ несоэ. что газлау, газланды
рыу; газйровать воду һыуҙы газлау

ГАЗИРбВКА ж; разг. газлы һыу; пить гази
ровку газлы һыу эсеү

ГАЗИФИКАТОР м  газификатор (һәнәр)', ра
ботать газификатором газификатор булып 
эшләү

ГАЗИФИКАЦИЯ ж 1. газификация (ҡаты 
яғыулыҡты газға әйләндерец) 2. газ үткәреү, 
газ менән тәьмин итеү; проводить газификацию 
газ үткәреү

ГАЗИФИЦИРОВАТЬ сов., несоэ. что 1. газға әйләндереү; газифицйровать уголь кү
мерҙе газға әйләндереү 2. газ индереү, газ 
үткәреү, газификациялау; газифицйровать квар 
тйры фатирҙарға газ индереү

ГАЗИФИЦИРОВАТЬСЯ несоэ. страд, от 
газифицйровать

ГАЗО... ҡушма һцҙҙәрҙең “газ”, “газлы” мә- 
гәнәһендәге беренсе өлөшө, мәҫ., газотурбйна 
газ турбинаһы

ГАЗОБАЛЛбННЫЙ, -ая, -ое газ баллондары 
...ы, газ баллонлы; газобаллонный автомобйль
газ баллонлы автомобиль

ГАЗОБЕЗОПАСНЫЙ, -ая, -ое газ ҡурҡыны
сы булмаған; газобезопасная зона газ ҡурҡыны
сы булмаған зона

ГАЗОВАТЬ несоэ.', прост, газға баҫыу (ав
томашинала, самолётта һ.6. газды көсәйтеп, 
тиҙлекте арттырыу)

ГАЗОВИК м; разг. газовик, газсы (газ сәнә- 
гәтендә эшләцсе)

ГАЗОВЩИК м газсы (газификация эшендә 
эшләцсе)', работать газовщиком газсы булып 
эшләү

ГАЗОВЫЙ I, -ая, -ое газ ...ы; газовая атака
газ һөжүме; газовая плита газ плитәһе; газовая 
промышленность газ сәнәғәте; газовое ото
пление газ менән йылытыу ♦ газовая гангрена
газ гангренаһы (анаэроб бактерия менән ағыу- 
латан йәрәхәттә барлыҡҡа килгән ҡаты ауы
рыу)', газовая резка газ менән ҡырҡыу (метал
ды)', газовая сварка газ менән иретеп йәбештереү

ГАЗОВЫЙ II, ая, ое газ; газовый шарф газ 
шарф (цтә кцренмәле туҡыма)

ГАЗОГЕНЕРАТОР м газогенератор (ҡаты 
йәки шыйыҡ яғыулыҡты газға әйләндерә тор
ған аппарат)

ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫЙ, ая, ое газогенера 
тор ...ы; газогенераторная установка газогене 
ратор ҡоролмаһы

ГАЗОЛИН м газолин (нефттән ҡыуып 
алынған шыйыҡ яғыулыҡ)

ГАЗОЛИНОВЫЙ, -ая, -ое газолин ...ы; газо
линовый двигатель газолин менән эшләй торган 
двигатель

ГАЗОМЁР м газомер, газ үлсәгес; установить 
газомер газомер ҡуйыу

ГАЛДЁЖ
ГАЗбМ ЕТР м газометр (һауыт)', измерять 

газометром газометр менән үлсәү
ГАЗбН  м газон (баҡсала, паркта цлән сә

селгән, йәки цләне тигеҙ итеп ҡырҡылған май
ҙансыҡ)

ГАЗОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ж газ үткәр- 
мәүсәнлек

ГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ, ая, ое газ үт
кәрмәүсән (үткәрмәй торған)

ГАЗОНбСНЫ Й, -ая, -ое газлы, газы булған; 
газоносный пласт газлы ҡатлам

ГАЗООБМЁН м\ биохим. газ алмашыныу 
(тере организмда)

ГАЗООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое газ хәлендәге; га
зообразное вещество газ хәлендәге матдә

ГАЗОПРОВбД м газ торбаһы (газ ебәрец 
торбаһы)', магистральный газопровод магист 
раль газ торбаһы

ГАЗОПРОНИЦАЕМОСТЬ ж газ үткәреү
сәнлек

ГАЗОПРОНИЦАЕМЫЙ, -ая, -ое газ үткәреүсән 
ГАЗОУБЁЖИЩЕ с газдан һаҡланыу урыны 
Г АЗОХРАНЙ ЛИГЦЕ с газ һаҡлау урыны 
г а й д а м Ак  м; ист. 1. гайдамак (X V III  б. 

поляк алпауыттарына ҡаршы баш кцтәргән 
украин казагы) 2. мн. гайдамаки гайдамактар 
(1918— 1920 йй. Граждандар һуғышы ваҡы
тында Украинала совет власына ҡаршы 
көрәшкән отрядтар)

ГАЙДУК м; ист. гайдук (X V  —X IX  бб. Бал
ҡан илдәрендә һәм Венгрияла төрөк хакимлы
ғына ҡаршы көрәштә ҡатнашыусы)

ГАИКА ж гайка; завинтйть гайку гайканы бо
роу; ослабить гайку гайканы бушатыу ♦ закру
тить (подкрутить) гайки талапты көсәйтеү

ГАИМОРИТ м; мед. гайморит (танау әсенең 
лайлалы ҡатламының шешеце)

ГАЙМОРОВ: гайморова полость анат. гай 
мор ҡыуышлығы (өҫкә теш ҡаҙналығының та
нау эргәһендәге һөйәк ҡыуышлығы)

ГАК I м; мор. гак (ҡорос ырғаҡ)
ГАК II: с гаком артығы менән, -тан артығы

раҡ; два километра с гаком ике километрҙан ар
тығыраҡ

ГАЛАКТИКА ж галактика (йыһан киңле
гендә йондоҙҙар системаһы)

ГАЛАКТЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое галактика ...ы; га
лактические туманности галактика томанлыҡтары 

ГАЛАНТЕРЕЙНЫЙ, -ая, -ое галантерея ...ы; 
галантерейные товары галантерея тауарҙары 

ГАЛАНТЕРЁЯ ж галантерея (көнкцрештә, 
шәхси гигиенала ҡулланылған ваҡ-төйәк нәмә
ләр: төймә, еп, тараҡ, сумка һ.61)

ГАЛАНТНОСТЬ ж нәзәкәтлелек, түбәнселек 
ГАЛАНТНЫЙ, -ая, -ое нәзәкәтле, түбәнсе

лекле, ихтирамлы
ГАЛДЕЖ м ; прост, сыр-сыу, шау-шыу; под

нять галдёж сыр-сыу ҡуптарыу



ГАЛДЁТЬ несов.; прост, сыр-сыу (шау-шыу) 
килеү; дети галдят балалар сыр-сыу килә

ГАЛЁРА ж; ист. галера (кцп ишкәкле ҙур 
хәрби кәмә)

ГАЛЕРЁЯ ж галерея (1. ике бинаны тоташ
тырған коридор кецек оҙон аралыҡ 2. шахта, 
хәрби нығытма кецек нәмәнең ике өлөшөн то
таштырған ер аҫты юлы 3. театрҙа, циркта 
һ.б. иң юғары ярус 4. сәтәт әҫәрҙәрен һ.б. 
кцрһәтец өсөн ҡуя торған махсус бина 5. об
раздар теҙмәһе)', стеклянная галерея быяла га
лерея; занять место на галерее галереянан урын 
алыу; картинная галерея картина галереяһы; га
лерея литературных образов әҙәби образдар га 
лереяһы

ГАЛЕРКА ж; разг. галёрка (театрҙа, цирк
та һ.б. иң юмры ярус)-, сидеть на галёрке га- 
лёркала ултырыу

ГАЛЁТА ж галет (ҡоро печенье)
ГАЛЕЧНИК м ҡырсынташлыҡ 
ГАЛЕЧНЫЙ, -ая, -ое ҡырсынташлы; галеч

ный пляж ҡырсынташлы һыу ингес
ГАЛИМАТЬЙ ж; прост, сафсата, юҡ-бар; не

сти галиматью юҡ-бар һөйләү
ГАЛИФЁ с нескл. галифе (балтыры тар 

хәрби салбар)
ГАЛКА ж сәүкә ♦ считать галок ауыҙ асып 

ҡалыу, асыҡ ауыҙ (мәшәү) булыу
ГАЛЛИЦИЗМ м галлицизм (француз те

ленән цҙләштерелгән һцҙ йәки һцҙбәйләнеш) 
ГАЛЛбН м галлон (АҠШ-та, Англияла шы

йыҡ һәм бөртөклө еҫемдәрҙе цлсәц берәмеге) 
ГАЛЛЫ I мн. (ед. галл м) галдар (Франция 

территорияһында йәшәгән борошо кельт  
ҡәбиләләре)

ГАЛЛЫ II мн.; бот. оролар (бактериялар, 
бөжәктәр һ.б. зарарлауы һөҙөмтәһендә цҫем- 
лектәрҙә барлыҡҡа килә)

ГАЛЛЮЦИНАЦИЯ ж галлюцинация (баш 
мейеһе зарарланыуҙан һиҙец агзаларының яңы
лышыу ы)

ГАЛЛЮЦИНИРОВАТЬ несоә. галлюцина
ция менән яфаланыу

ГАЛОГЁНЫ мн. (ед. галоген м) галогендар 
(металдар менән химик реакцияла тоҙ 
барлыҡҡа килтерә торган фтор, йод, хлор, 
бром кецек химик элементтарҙың дөйөм ата
маһы)

ГАЛбП м 1. һикертеп сабыу 2. му з. галоп 
(шәп темптагы бал бейеце һәм шул бейецгә 
музыка); играть галоп галоп уйнау

ГАЛОПИРОВАТЬ несоә. һикертеп сабыу; 
конь галопйрует ат һикертеп саба

ГАЛбПОМ нареч. 1. һикертеп сабып, һикер
теп саптырып; лошадь пустйлась галопом ат 
һикертеп саба башланы 2. перен. бик тиҙ, сапты
рып; события пошли галопом ваҡиғалар бик тиҙ 
үтеп китте

ГАЛДЕТЬ
ГАЛОЧИИ, -ья, -ье сәүкә ...ы; галочье гнез

до сәүкә ояһы
ГАЛОЧКА ж 1. уменьш. от галка 2. разг. 

билдә; поставить галочку билдә ҡуйыу
ГАЛ бПТИ мн. (ед. галоша ж) калуш; наде

вать галоши калуш кейеү
ГАЛСТУК м галстук; завязать галстук гал

стук бәйләү; носйть галстук галстук тағып йөрөү 
ГАЛ^Н м уҡа, галун; обшивать галуном уҡа 

менән сигеү
ГАЛУШКИ мн. (ед. галушка ж) галушка (ук

раин сумары)
ГАЛЧбНОК м сәүкә балаһы, бала сәүкә 
ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ ж гальванизация (даими 

электр тогының техникала йәки медицинала 
ҡулланылыуы)

ГАЛЬВАНИЗИРОВАТЬ сов., несоә. что 
гальванизациялау, гальванизация яһау (1. ниҙер 
аша электр тогы цткәрец 2. электролиз ярҙа
мында ниҙе лә булһа металл менән ҡаплау) 

ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ, ая, ое 1. гальваник 
(химик реакция менән ҡуҙғытыла торган, 
электр тогын химик реакция юлы менән 
алыуга тәғәйенләнгән); гальванический ток 
гальваник ток; гальванйческие элементы гальва 
ник элементтар 2. гальванизация ...ы; гальва
нйческие процедуры гальванизация процеду
ралары

Г АЛЬВАНбМЕТР м; физ. гальванометр (кө
сө әҙ электр тогын цлсәй торған прибор) 

ГАЛЬКА ж ҡырсынташ
ГАМ м; разг. шау-шыу, сыр-сыу; слышится 

гам сыр-сыу ишетелә
ГАМАДРИЛ м гамадрил (эре маймыл төрө) 
ГАМАК м гамак (ял итец өсөн бауҙан цреп 

яһалған аҫмалы сәңгелдәк); качаться в гамаке 
гамакта бәүелеү

ГАМАШИ мн. (ед. гамаша ж) гамаш; шерстя
ные гамаши йөн гамаш; надеть гамаши гамаш 
кейеү

ГАМБИТ м; шахм. гамбит; ферзевый гамбйт
ферзь гамбиты

ГАММА I ж; гамма (1. бер октава эсендә 
юғарыға йәки тцбәнгә табан билдәле тәртип 
менән бер-бер артлы килгән тауыш теҙмәһе 
2. кцсм. асылы бер булып та, нимә менәндер 
айырылып торған кцренештәр, сифаттар те
ҙеме); мажорная гамма мажорлы гамма; гамма 
красок буяуҙар гаммаһы; играть гаммы гамма
лар уйнау

ГАММА II ж гамма (грек алфавитындағы 
өсөнсө хәреф атамаһы)

ГАММА-ИЗЛУЧЁНИЕ с; физ. гамма-нур- 
ланыш

ГАММА ЛУЧЙ мн.; физ. гамма-нурҙар 
ГАНГРЁНА ; к; мед. гангрена (тере туҡы

маларҙың сереце) ♦ газовая гангрена см. га
зовый I
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ГАНГРЕНОЗНЫЙ, -ая, -ое гангрена ...ы; 
гангренозный процесс гангрена процесы

ГАНГСТЕР м гангстер (бандиттар өйөрөндә 
ҡатнашыусы)

ГАНГСТЕРИЗМ м гангстерлытс, гангстеризм; 
политйческий гангстерйзм сәйәси гангстерлытс 

ГАНГСТЕРСТВО с с м . гангстерйзм 
ГАНДБОЛ м гандбол (ҡул тубы уйыны)\ иг

рать в гандбол гандбол уйнау
ГАНДБОЛИСТ м и ГАНДБОЛЙСТКА ж 

гандболсы
ГАНДБбЛЬНЫЙ, -ая, -ое гандбол ...ы; ганд

больный мяч гандбол тубы
ГАНТЁЛЬ ж; спорт, гантель (гимнастик ҡо

рал)', делать упражнения с гантелями гантелдәр 
менән күнекмәләр яһау

ГАОЛЙН м гаолян (ҡытай тарыһы)
ГАРАЖ м гараж; построить гараж гараж һа

лыу; ставить машину в гараж машинаны га- 
ражга ҡуйыу

ГАРАЖНЫЙ, -ая, -ое гараж ...ы; гаражные
мастерские гараж оҫтаханалары

ГАРАНТ м; юр. гарант, гарантия биреүсе (уч
реждение йәки кеше)

ГАРАНТИЙНЫЙ, -ая, -ое 1. гарантия ...ы; 
гарантййный срок гарантия срогы 2. гарантиялы; 
гарантййное письмо гарантиялы хат; гарантйй
ный ремонт гарантиялы ремонт

Г АРАНТЙРОВАТЬ сов., несоө. 1. что гаран
тиялау, гарантия биреү; гарантйровать качество 
товара тауарҙың сифатын гарантиялау 2. (защи
титъ) һаҡлау, тәьмин итеү; гарантйровать от 
всяких неожйданностей һәр төрлө көтөлмәгән 
хәлдәрҙән һаҡлау

ГАРАНТИРОВАТЬСЯ несоө. страд, от га
рантйровать

ГАРАНТИЯ ж гарантия (яуаплылыҡ йөклә
мәһе)', международные гарантии халыҡ ара га 
рантиялар; продавать с гарантией гарантия ме
нән һатыу

ГАРДЕРбБ м гардероб (1. кейем шкафы 
2. йәмәғәт йорттарында сисенец урыны 3. бер 
кешенең барлыҡ кейем-һалымы)', повесить в 
гардероб гардеробҡа элеү; сдать пальто в гарде
роб пальтоны гардеробҡа тапшырыу; обновйть 
гардероб гардероб яңыртыу

ГАРДЕРбБНАЯ ж см. гардероб 2 
ГАРДЕРбБЩ ИК м и ГАРДЕРбБЩ ИЦА ж 

гардеробсы
ГАРДЙНА ж гардин; тюлевая гардйна тюль 

гардины; повесить гардйну гардин элеү
ГАРДИННЫИ, -ая, -ое гардин, гардин ...ы; 

гардинный тюль гардин селтәр
ГАРЕВбЙ и ГАРЕВЫЙ, -ая, -ое шлак һибел

гән; гаревая дорожка шлак һибелгән юл
ГАРЁМ м һәрәм; содержать гарем һәрәм 

тотоу

ГАРНИТУР
ГАРКАТЬ несов.; прост, екереү, аҡырыу 
ГАРКНУТЬ сов. екереп (аҡырып) ебәреү 
ГАРМОНИЗАЦИЯ ж', муз. гармонизация, 

аһәңлелек
ГАРМОНИЗИРОВАТЬ сов., несов. что\ му з. 

гармонизациялау, аһәңләштереү, яңырашын ки
лешле итеү

ГАРМОНИЗИРОВАТЬСЯ несоө. страд, от 
гармонизировать

ГАРМОНИЗОВАТЬ сов., несов. см. гармони
зировать

ГАРМОНИЗОВАТЬСЯ несов. страд, от гар
монизовать

ГАРМбНИКА ж 1. муз. гармун; звук гар
моники гармун тауышы 2. в знач. нареч. гар
моникой; в гармонику бөрмәләп; сложйть лист 
бумаги гармоникой ҡағыҙ битен бөрмәләп бөкләү 
♦ губная гармоника ауыҙ гармуны

ГАРМОНИРОВАТЬ несов. с чем гармонияла
шыу, килешеп (тап килеп, ярашып) тороу; его 
слова гармонйруют с поступками уның һүҙҙәре 
эшләгән эштәре менән тап килә 

ГАРМОНЙСТ м гармунсы 
ГАРМОНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. муз. гармо

ник, гармонияға нигеҙләнгән, аһәңле; гармониче
ские построения гармоник төҙөлөштәр 2. см. 
гармонйчный 3. физ. төҙөк, тәртипле, гармоник; 
гармонйческие колебания гармоник тирбәлеүҙәр 

ГАРМОНИЧНОСТЬ ж гармония лылыҡ, 
ярашҡанлыҡ, килешле булыу, аһәңдәшлек

ГАРМОНЙЧНЫЙ, -ая, -ое 1. гармониялы, 
аһәңле; гармонйчный минор гармониялы минор 
2. гармониялы; гармонйчное развйтие лйчности 
шәхестең гармониялы үҫеше

ГАРМбНИЯ ж гармония, килешле бәйләнеш, 
тура килеп торған, аһәңлелек; гармония в при
роде тәбиғәттәге гармония; гармония гласных 
лингв, һуҙынҡылар гармонияһы

ГАРМбНЬ ж; разг. см. гармоника 1 
ГАРМбШ КА ж; разг. 1. см. гармоника 1; 2. ө 

знач. нареч. гармошкой; в гармошку см. 
гармоника 2

ГАРНЕЦ м гәрнис (1. Рәсәйҙә метрик сис
тема индерелгәнгә тиклем ҡулланылған 3,28 л- 
ға тигеҙ бөртөклө нәмәне цлсәц берәмеге 
2. тирмән, сепаратор хужаһына тцләнә тор
ған өлөш)

ГАРН ИЗбН м\ өоен. гарнизон; большой гар
низон ҙур гарнизон

Г АРНИЗ бН Н Ы Й , -ая, -ое гарнизон ...ы; гар
низонная служба гарнизон хеҙмәте

ГАРНИР м гарнир (иттән, балыҡтан әҙер
ләнгән ашамлыҡ эргәһенә ҡушып һалына торған 
бутҡа, йәшелсә һ.б.)', котлеты с гарниром гар
нирлы котлет

ГАРНИТУР м гарнитур (бер төҫ, бер стилгә 
килтереп эшләнгән нәмәләр йыйымы)', мебель-
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ГАРПУН
ный гарнитур; гарнитур мёбели мебель гарниту- 
ры; гарнитур белья эске кейем гарнитуры

ГАРПУН м гарпун (эре дицгеҙ балыҡтарын 
һәм хайуандарын алыҫтан бәреп, сәнсеп ала 
торған баулы һөңгө)

ГАРПУНЕР м см. гарпунщик 
ГАРПУНИТЬ несов. кого-что гарпунлау 
ГАРПУННЫЙ, -ая, -ое гарпун ...ы; гарпун

ная пушка гарпун тубы
ГАРПУНЩИК м гарпунсы 
ГАРУС м гәрез (1. сиратылган нәҙек йөн еп 

төрө 2. йөнгә оҡшаган мамыҡ туҡыма төрө); 
вышивать гарусом гәрез менән сигеү

ГАРУСНЫЙ, ая, ое гәрез; гарусный шарф 
гәрез шарф

ГАРЦЕВАТЬ несов. атта оҫта йөрөү, ат уй
натыу

ГАРЬ ж 1. көйөк, өтөк; пахнет гарью көйөк 
еҫе сыға 2. {нагар) ҡором 3. (остатки от сго
рания каменного угля) шлак 4. (выжженное ме
сто) үртән, көйөк

ГАСИТЬ несов. что 1. прям., перен. һүнде
реү; гасйть свет ут һүндереү; гасйть задор дәрт
те һүндереү 2. тех. әҙәйтеү, йомшартыу, туҡта
тыу; гасйть колебания тирбәлеүҙәрҙе йомшар
тыу 3. ғәмәлдән сығарыу; гасйть почтовую мар
ку почта маркаһын ғәмәлдән сығарыу ♦ гасйть 
известь эзбиз һүндереү (һыулау)

ГАСНУТЬ несов.; прям., перен. һүнеү; звёз
ды гаснут йондоҙҙар һүнә; надежды гаснут 
өмөттәр һүнә; огонь гаснет ут һүнә

ГАСТРИТ м; мед. гастрит (ашҡаҙан сире); 
прйзнаки хронйческого гастрйта хроник гастрит 
билдәләре

ГАСТРЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое мед. гастрит ...ы; 
гастрйческие явления гастрит күренештәре 

ГАСТРОЛЕР м гастролер (1. гастролгә кил
гән артист 2. кцсм., һөйл. эштән эшкә кцсеп 
йөрөгән кеше)

ГАСТРбЛИ мн. (ед. гастроль ж) гастроль 
(ситтән килецсе артистарҙың сыгышы); ёхать 
на гастроли гастролгә китеү

ГАСТРОЛИРОВАТЬ несов. 1. гастролгә йө
рөү 2. перен., разг., неодобр. (часто менять 
место работы) эштән-эшкә күсеп йөрөү

ГАСТРбЛЬНЫЙ, -ая, -ое гастроль ...ы; гаст
рольный спектакль гастроль спектакле; гаст
рольная труппа гастроль труппаһы

ГАСТРОНбМ м гастроном (аҙыҡ-тцлек ма
газины)

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ, ая, ое гастроно 
мия ...ы; гастрономйческий магазин гастроно 
мия магазины

ГАСТРОНбМИЯ ж гастрономия (махсус рә- 
цештә әҙерләнгән аҙыҡтарҙың дөйөм ата
маһы); рыбная гастрономия балыҡ гастро
номияһы

ГАТИТЬ несов. что юл түшәү (һаҙлыҡ аша 
цтец өсөн); гатйть болото һаҙлыҡҡа юл түшәү 

ГАТЬ ж түшәмә юл (батҡаҡ урында бцрә- 
нәнән, сыбыҡ-сабыҡтан һ.б.)

ГАУБИЦА ж; әоен. гаубица (артиллерия 
ҡоралы)

ГАУБИЧНЫЙ, -ая, -ое әоен. гаубица ...ы; 
гаубичная батарея гаубица батареяһы

ГАУПТВАХТА ж; воен. гауптвахта; посадить 
на гауптвахту гауптвахтаға ултыртыу

ГАШЕНЫИ: гашёная йзвесть һүндерелгән 
эзбиз; гашёная марка ғәмәлдән сыҡҡан марка 
(почта штампы йәки бцтән билдә ҡуйылган) 

ГАШЁТКА ж гашетка (пулемёттың тәте
һен ысҡындыра торган ыргаҡ); нажать на га
шетку гашеткаға баҫыу 

ГАШИШ М  ХӘШИШ, нәшә
ГВАЛТ м ; разг. ҡысҡырыш, шау-шыу, та

уыш; поднять гвалт шау-шыу күтәреү
ГВАРДЁЕЦ м гвардеец (гвардияла хеҙмәт 

итецсе һалдат)
ГВАРДЕЙСКИЙ, -ая, -ое гвардия ...ы; гвар

дейское знамя гвардия байрағы
ГВАРДИЯ ж гвардия (1. ғәскәрҙең иң һәй

бәт частары 2. кцсм. эш-көрәштә һыналған 
эшмәкәрҙәр); молодая гвардия йәш гвардия; 
морская гвардия диңгеҙ гвардияһы ♦ Красная 
гвардия ист. Ҡыҙыл гвардия; Белая гвардия 
ист. Аҡ гвардия

ГВОЗДЕВКА ж; разг. ҡаҙаҡлы тырма 
ГВОЗДЕВбЙ, -ая, -ое 1. сөй, ҡаҙаҡ ...ы; 

гвоздевой завод ҡаҙаҡ эшләү заводы 2. перен. 
үҙәк, иң әһәмиәтле; гвоздевой номер программы
программаның иң әһәмиәтле номеры 

ГВОЗДИКА I ж ҡәнәфер (цҫемлек) 
ГВОЗДИКА II ж собир. ҡәнәфер (асылмаған 

ҡәнәфер сәскәһен киптереп әҙерләгән тәм
ләткес)

ГВОЗДЙЧНЫЙ I, -ая, -ое 1. ҡәнәфер ...ы; гвоз 
дйчная клумба ҡәнәфер клумбаһы 2. ө знач. сущ. 
гвоздйчные мн.; бот. ҡәнәфер һымаҡтар ғаиләһе 

ГВОЗДЙЧНЫЙ II, -ая, -ое ҡәнәфер ...ы; 
гвоздйчное масло ҡәнәфер майы ♦ гвоздйчное 
дерево ҡәнәфер ағасы (тропик ағас) 

ГВОЗДОДЁР м ҡаҙаҡ (сөй) һурғыс 
ГВОЗДЬ м 1. сөй, ҡаҙаҡ; деревянный гвоздь 

ағас сөй; вбить гвоздь сөй ҡағыу; вешать на 
гвоздь ҡаҙаҡҡа элеү 2. чего; перен., разг. үҙәк, 
нигеҙ, иң әһәмиәтле яҡ; гвоздь программы про
грамманың үҙәге ♦ гвоздём засесть (сидеть) в 
голове (в мозгу) баштан (уйҙан) сыҡмау; (и) ни
каких гвоздей прост, әйткән-бөткән, бѳттѳ-китте 

ГДЕ нареч. 1. ҡайҙа; где ты живёшь? һин 
ҡайҙа йәшәйһең?; вот где онй бына ҡайҙа улар 
2. разг. (где-либо, где-нибудь) см. где-либо, 
где-нибудь; не видали, где моя книга? китабым 
ды берәй ерҙә күрмәнегеҙме? 3. в знач. союзно-
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ГЕНЕРАЛ ГУБЕРНАТОР
го сл. урында, ерҙә, -ған/-гән; я был там, где 
никто не был бер кем булмаған ерҙә мин булдым
4. в знач. частицы ҡайҙа инде, ҡайҙа ул; где 
им понять! ҡайҙа инде уларға аңлау!; где стари
ку тягаться с молодым человеком! ҡайҙа инде 
ҡартҡа йәш кеше менән ярышыу!

ГДЁ ЛИБО и ГДЁ НИБУДЬ нареч. ҡайҙа ла 
булһа, берәй ерҙә; где-нибудь встретимся ҡайҙа 
ла булһа осрашырбыҙ

ГДЁ-TO нареч. ҡайҙалыр; гдё-то плачет ре
бёнок ҡайҙалыр бала илай

ГЕГЕЛЬЙНСТВО с; филос. гегелселек (Ге
гель фәлсәфәһе нигеҙендә тыуган идеалистик 
фәлсәфәци агым)

ГЕГЕМбН м; книжн. гегемон, етәксе; гегемон 
революции ихтилал гегемоны

ГЕГЕМОНИЯ ж; книжн. гегемония; ге
гемония пролетариата пролетариат гегемо
нияһы

ГЕЁННА ж; рел. йәһәннәм, тамуҡ; геённа 
огненная утлы йәһәннәм

ГЕИ межд.; разг. 1. һәй, әй 2. һайт; гей, сав- 
расушка! һайт, ҡолаҡай!

ГЁЙЗЕР м гейзер, ғәйсәр (вулкан ваҡыт- 
ваҡыт ҡайнар һыу һәм пар бәреп тора торган 
сыганаҡ)

ГЁЙІТТА ж гейша (Японияла ҡунаҡтарҙы 
ҡаршы алыу, кцңелен асыу өсөн саҡырылған 
профессиональ бейецсе һәм йырсы ҡатын-ҡыҙ; 
тәцҙәрәк сәйханаға килгәндәрҙең кәйефен кц- 
тәрецсе булған)

ГЕКАТбМБА ж гекатомба (боронғо гректар
ҙа : йөҙ цгеҙҙән (йәки башҡа малдан) ҡорбан са
лыу; һәр төрлө ҙур ҡорбан салыу)

ГЕКЗАМЕТР м; лит. гекзаметр (антик поэ
зияла алты быуынлы шиғыр төҙөлөшө)

ГЕКСАХЛОРАН м; хим. гексахлоран (ҡо
ротҡостарға ҡаршы ҡулланылған ағыулы хи
микат)

ГЕКСАЭДР м; мат. гексаэдр (алты яҫылыҡ 
менән сикләнгән есем)

ГЕКТАР м гектар
ГЕКТО... ҡушма һцҙҙәрҙең “йөҙ”, “йөҙ 

мәртәбә” мәғәнәһен аңлатҡан беренсе өлөшө, 
мәҫ., гектограмм гектограмм

ГЕКТбГРАФ м гектограф (яҙыуҙы йәки 
һцрәтте кцбәйтеп баҫа торған ябай ҡорамал) 

ГЕКТОГРАФИРОВАТЬ несов. что гекто
графта баҫыу

ГЕКТОГРАФЙЧЕСКИЙ, ая, -ое гектограф 
. ..ы; гектографический способ печатания баҫыу 
ҙың гектограф ысулы

ГЕКТОЛЙТР м гектолитр (100 л-ға тигеҙ 
кцләм цлсәц берәмеге)

ГЕКТОМЁТР м гектометр 
ГЁЛИЙ м гелий (химик элемент, водород

тан һуң килгән иң еңел инерт газ)

ГЕЛИО... ҡушма һцҙҙәрҙең “ҡояш", “ҡояш 
нурҙары" мәғәнәһен белдергән беренсе өлөшө, 
мәҫ., гелиостанция ҡояш станцияһы

ГЕЛИбГРАФ м гелиограф (1. астр, ҡояш
ты төшөрөп ала торған фотоаппаратлы те
лескоп 2. метеор, көн эсендә ҡояштың яҡ
тыртҡан ваҡытын иҫәпләп яҙа торған авто
матик прибор 3. хәрб. йыраҡҡа яҡтылыҡ сиг
налы бирә торған прибор)

ГЕЛИОТЕРАПИЯ м; мед. гелиотерапия 
(ҡояш нуры менән дауалау)

ГЕЛИОТРбП м гелиотроп (1. бот. хуш еҫле 
сәскәле декоратив цлән 2. мин. ҡиммәтле ми
нерал төрө)

ГЕЛИОЦЕНТРИЧЕСКИЙ: гелиоцентрйчес
кая система мйра ғаләмдең гелиоцентрик сис
темаһы

ГЕЛЬМИНТОЛбГИЯ ж гельминтология (па
разит селәцсендәр һәм улар таратҡан ауы
рыуҙарҙы өйрәнә торған фән)

ГЕМАТОГЁН м гематоген (һыйыр малының 
ҡанынан әҙерләнгән дауалау препараты)

ГЕМАТО ЛбГИЯ ж гематология (ҡан соста
вын һәм цҙенсәлеген, уның ауырыуҙарын дауа
лау ысулдарын өйрәнә торған фән)

ГЕМОГЛОБИН м гемоглобин (ҡыҙыл ҡан 
бөртөксәләренең кислородты цҙенә һеңдереп, 
тәнгә тарата торған матдәһе)

ГЕМОРРОИДАЛЬНЫЙ, -ая, -ое геморрой 
...ы; геморроидальный узел геморрой төйөнө 

ГЕМ ОРРбЙ м; мед. геморрой (тура эсәктең 
тцбәнге осондағы ҡан тамырҙары киңәйеп, 
ҡанһыраған төйөндәр барлыҡҡа килтергән 
ауырыу)

ГЕМОРРбЙНЫЙ, -ая, -ое геморрой ...ы; ге
морройная кровь геморрой ҡаны

ГЕМОФИЛИЯ л к; мед. гемофилия (сирле ке
ше ҡанының насар ойошоуы йәки ҡан туҡ
тамау)

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое генеалогия 
...ы, генеалогик; генеалогйческое родство гене 
алогик ҡәрҙәшлек; генеалогйческая таблйца ге
неалогия таблицаһы

ГЕНЕАЛбГИЯ ж генеалогия, шәжәрә (1. нә
ҫелдең бер-бер артлы килгән быуындары 2. та
рихтың нәҫел-ырыуҙар сығышын тикшергән 
бцлеге 3. хайуан һәм цҫемлек ғаиләләренең сы
ғышы); генеалогия рода ырыу генеалогияһы 
(шәжәрәһе)

ГЁНЕЗИС м генезис, барлыҡҡа килеү, килеп 
сығыу

ГЕНЕРАЛ м генерал (юғары командалыҡ со
ставында хәрби звание йәки дәрәжә); генерал 
армии армия генералы; генерал-лейтенант гене
рал-лейтенант; генерал-майор генерал-майор; ге
нерал-полковник генерал-полковник

ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР м генерал-губер
натор (революцияға тиклем Рәсәйҙә һәм ҡайһы
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ГЕНЕРАЛИССИМУС
бер илдәрҙә югары хәрби һәм административ 
вазифа биләцсе)

ГЕНЕРАЛЙССИМУС м генералиссимус 
(ҡайһы бер илдәрҙә иң юмры хәрби дәрәжә һәм 
шул дәрәжәләге кеше)

ГЕНЕРАЛИТЁТ м собир. генералитет (арми
яның югары команда составы, генералдар) 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ, -ая, -ое генераль; гене
ральный план генераль план; генеральный про
курор генераль прокурор; генеральный секре
тарь генераль секретарь ♦ генеральная карта ге
нераль карта; генеральная репетиция генераль 
репетиция; генеральный штаб генераль штаб 

ГЕНЕРАЛЬСКИЙ, -ая, -ое генерал ...ы; ге
неральское звание генерал званиеһы; генераль
ские погоны генерал погондары

ГЕНЕРАЛЬША ж; разг. генералдың ҡатыны 
ГЕНЕРАТОР м 1. тех. генератор; генератор 

переменного тока алмаш ток генераторы; гене
ратор колебаний тирбәлеш генераторы 2. см. га
зогенератор

ГЕНЕРАТОРНЫЙ, -ая, -ое генератор ...ы; 
генераторная установка генератор ҡоролмаһы
♦ генераторный газ генератор газы 

ГЕНЁТИК м генетик, генетика белгесе; ра
ботать генетиком генетик булып эшләү

ГЕНЁТИКА ж генетика (нәҫел ҡанундары 
һәм организмдың цҙгәрецсәнлеген өйрәнә тор- 
ган фән); развитие генетики генетика үҫеше 

ГЕНЕТЙЧЕСКИЙ, ая, ое 1. генетик; гене 
тйческий метод генетик ысул; генетйческая 
связь генетик бәйләнеш 2. генетика ...ы; гене 
тйческие проблемы генетика проблемалары 

ГЕНИАЛЬНОСТЬ ж гениаллек, даһилыҡ; ге
ниальность открытия асыштың гениаллеге

ГЕНИАЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. гениаль, бөйөк 
даһи; гениальный поэт бөйөк шағир 2. гениаль; 
гениальное произведение гениаль әҫәр

ГЁНИЙ м 1. (высшая степень одарённости) 
даһилыҡ; литературный гений Пушкина Пуш 
киндың әҙәби даһилығы 2. (человек) гений, даһи
♦ добрый гений чей изгелекле кеше, изге йэн 
эйәһе; злой гений чей хаслыҡлы кеше, яуыз зат

ГЕНОЦИД м геноцид (айырым бер халыҡ 
төркөмөн милләтенә, расаһына, диненә ҡарап 
юҡ итец буйынса цткәрелгән фашистик сә
йәсәт)

ГЕНШТАБ м (генеральный штаб) генштаб; 
начальник генштаба генштаб башлығы

ГЁНЫ мн. (ед. ген м); биол. ген, нәҫел (то
ҡом) билдәләре

ГЕО... ҡушма һцҙҙәрҙең “ер”, “ергә бәйлә
нешле” мәгәнәһендәге беренсе өлөшө, мәҫ., гео
физика геофизика

ГЕОБОТАНИКА ж геоботаника (цҫемлек- 
тәрҙең таралышын һәм цҙгәрешен географик 
факторҙарға, тупраҡ һәм климат цҙенсәлек- 
тәренә бәйләп өйрәнә торган фән)

ГЕбГРАФ м географ, география белгесе 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. география 

...ы; географйческий атлас география атласы; 
географйческий факультет география факульте
ты 2. географик; географйческое положение 
страны илдең географик урыны ♦ географйчес- 
кая среда географик мөхит

ГЕОГРАФИЯ ж  география; физйческая гео 
графия физик география; география почв туп
раҡ географияһы; учйтель географии география 
уҡытыусыһы

ГЕОДЕЗИСТ м геодезист, геодезия белгесе; 
партия геодезйстов геодезистар партияһы

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ, -ая, -ое геодезия ...ы; 
геодезйческие приборы геодезия приборҙары 

ГЕОДЁЗИЯ ж геодезия (Ерҙең формаһын, 
цлсәмен өйрәнә торган фән); специалист по 
геодезии геодезия белгесе

ГЕбЛОГ м геолог, геология белгесе 
ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. геология ...ы; 

геологическая карта геология картаһы; геоло
гическая эпоха геология дәүере 2. геологик; гео
логические изыскания геологик тикшеренеүҙәр; 
геологические процессы геологик процестар 

ГЕОЛбГИЯ ж геология
ГЕОЛОГОРАЗВЁДКА ж геологоразведка 

(ҡаҙылмалар табыу маҡсатында алып ба
рылған геологик эҙләнецҙәр)

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. геометрия 
...ы; геометрйческая задача геометрия мәсьәлә
һе; геометрйческий метод геометрия алымы 
2. геометрик; геометрйческий орнамент геомет 
рик орнамент

ГЕОМЁТРИЯ ж геометрия; аналитическая 
геометрия аналитик геометрия; элементарная
геометрия башланғыс геометрия

ГЕОМОРФОЛОГИЯ ж геоморфология (фи
зик географияның ер өҫтө төҙөлөшөн өйрәнә 
торган бцлеге)

ГЕОРГЙН м и ГЕОРГЙНА ж георгин; белый 
георгйн аҡ георгин; выращивать георгины геор 
гиндар үҫтереү

ГЕОФИЗИК м геофизик, геофизика белгесе 
ГЕОФИЗИКА м геофизика (Ерҙең физик 

цҙенсәлектәрен һәм ундағы физик процестар
ҙы өйрәнгән комплекслы фән)

ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ, -ая, -ое геофизик, гео
физика ...ы; геофизические методы геофизика 
ысулдары; геофизйческая обсерватория геофи 
зика обсерваторияһы; геофизйческие приборы 
геофизика приборҙары

ГЕОХИМИК м геохимик, геохимия белгесе 
ГЕОХИМИЧЕСКИЙ, -ая, -ое геохимик, гео

химия ...ы; геохимйческие исследования геохи 
мик тикшеренеүҙәр

ГЕОХИМИЯ ж геохимия (Ерҙең химик со
ставын һәм унда химик элементтар таралыу 
ҡанундарын өйрәнгән комплекслы фән)
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ГИБКИЙ
ГЕПАРД м гепард (бесәйҙәр ғаиләһенә ҡара

ға н эре йыртҡыс хайуан)
ГЕПАТИТ м; мед. гепатит (бауыр шешец) 
ГЕРАНЬ ж яран (цлэн); герань кровяно

красная ҡыҙыл яран; герань луговая туғай 
яраны

ГЕРБ м герб; государственный герб дәүләт 
гербы

ГЕРБАРИЙ м гербарий; собирать лйстья для 
гербария гербарийға япраҡ йыйыу

ГЕРБИЦИДЫ мн. (ед. гербицйд м) гербицид 
(ҡый цләндәренә ҡаршы ҡулланылған ағыу); 
применять гербициды гербицидтар ҡулланыу 

ГЕРБОВЫЙ, -ая, -ое 1. герб ...ы; гербовый 
знак герб тамғаһы 2. герблы; гербовая печать 
герблы мисәт ♦ гербовая бумага герблы ҡағыҙ 
(пошлина һаналып, акттарға һәм документ
тарға ҡулланылшн ҡағыҙ); гербовая марка 
герблы марка (тцләц билдәһе итеп документҡа 
йәбештерелгән марка); гербовый сбор герб йы
йымы (гражданлыҡ, хоҡуҡи эштәрҙе рәсми- 
ләштергәндә дәцләт гербы төшөрөлгән махсус 
ҡағыҙҙы йәки маркаларҙы файҙаланыу юлы 
менән алына торған махсус йыйым)

ГЕРКУЛЁС м геркулес (1. бик көслө кеше 
2. махсус әҙерләнгән һоло ярмаһы)

ГЕРКУЛЕСОВЫЙ, -ая, -ое геркулес ...ы; 
геркулесовая каша геркулес бутҡаһы

ГЕРМАНИЗМ м германизм (немец теленән 
цҙләштерелгән һцҙ йәки һцҙбәйләнеш)

ГЕРМАНИСТИКА ж германистика (герман 
телдәрен һәм мәҙәниәтен өйрәнә торған фән) 

ГЕРМАНСКИЙ, -ая, -ое 1. герман ...ы; гер
манские языкй герман телдәре; германские пле
мена герман ҡәбиләләре 2. Германия ...ы; гер
манское государство Германия дәүләте

ГЕРМАНЦЫ мн. германдар / /  ед. германец 
м герман ир-аты; германка ж герман ҡатын- 
ҡыҙы

ГЕРМАФРОДЙТ м гермафродит, хөнәсә 
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ж герметизация (пиҙеңдер 

һыу, һауа цтмәҫлек итеп көпләнеце)
ГЕРМЕТИЗИРОВАТЬ сов., несов. что гер

метизациялау
ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое герметик (һыу, 

һауа цтмәҫлек итеп кәпләнгән); герметйческий 
сосуд герметик һауыт; герметйческий шлем гер
метик шлем

ГЕРОИЗМ м батырлыҡ, ҡаһарманлыҡ; тру
довой героизм хеҙмәт батырлығы; проявйть ге
ройзм ҡаһарманлыҡ күрһәтеү

ГЕРбИКА ж героика (героик эстәлек, геро
ик кисерештәр); героика революции революция 
героикаһы; героика труда хеҙмәт героикаһы 

ГЕРОИН м героин (наркотик)
ГЕРОИНЯ ж 1. батыр ҡатын-ҡыҙ 2. героиня 

(төп персонаж); героиня повести повестың ге
роиняһы ♦ мать-геройня герой әсә

ГЕРОИЧЕСКИЙ, -ая, -ое героик, геройҙарса, 
батырҙарса; героический подвиг героик ҡаһар
манлыҡ; героические усйлия батырҙарса ты
рышлыҡ; геройческий эпос героик эпос

ГЕРбЙ  м 1. батыр, ҡаһарман; герой труда 
хеҙмәт батыры 2. герой; герой дня көн геройы; 
герой нашего времени беҙҙең заман геройы 3. ге
рой, персонаж; герой романа романдың геройы 
♦ Герой Советского Союза ист. Советтар Сою 
зы Геройы; Герой Социалистического Труда 
ист. Социалистик Хеҙмәт Геройы; гброд-гербй 
герой ҡала

ГЕРбЙСКИЙ, ая, ое см. геройческий
ГЕРбЙСТВО с батырлыҡ, геройлыҡ, ҡаһар

манлыҡ; проявйть геройство ҡаһарманлыҡ 
күрһәтеү

ГЕРОНТОЛбГИЯ ж геронтология (ҡарта
йыу процесын һәм ғцмерҙе оҙайтыу сараларын 
өйрәнә торған фән)

ГЕРЦ м; физ. герц (тирбәлеш цлсәц бе
рәмеге)

ГЁРЦОГ м герцог (Көнбайыш Еөропала аҡ
һөйәктәрҙең иң юғары титулы һәм шул исем
де йөрөткән кеше)

ГЕРЦОГИНЯ ж герцог ҡатыны, герцог ҡыҙы 
ГЁРЦОГСТВО с герцоглыҡ (1. башында гер

цог торған феодаль дәцләт 2. герцог титулы) 
ГЕСТАПО с нескл. гестапо (фашистик Гер- 

манияның йәшерен полицияһы)
ГЕСТАПОВЕЦ м гестапосы 
ГЁТМАН м; ист. гетман (1. X V I - X V I I I  бб. 

Полъшала һәм Литвала ҡораллы көстәрҙең 
баш командующийы 2. X V I —X V II  бб. Украи- 
нала казак ғәскәренең һайлап ҡуйылған баш
лығы; X V II  — X V III  бб. Украина хакимы) 

ГЁТРЫ мн. (ед. гетра ж) гетр (йылы ҡуныс) 
ГЁТТО с нескл. гетто (ҙур ҡалаларҙа дискри- 

минацияланған раса вәкилдәре йәки дин то
тоусылар йәшәгән район); негритянское гетто 
негрҙар геттоһы

ГИАЦИНТ м 1. бот. сөмбөл (гөл) 2. мин. ги
ацинт (аҫыл таш төрө)

ГИББбН м гиббон (кешегә оҡшаш маймыл) 
ГИБЕЛЬ ж І. һәләкәт, үлем; трагйческая 

гйбель фажиғәле үлем; гйбель корабля карап
тың һәләкәте; обречь на гйбель кого-что фа
жиғәле үлемгә дусар итеү 2. в знач. сказ.; 
прост, (множество) тулып ята, һәләк күп, 
иҫәбе-хисабы юҡ; комаров там гйбель унда 
серәкәйҙең иҫәбе-хисабы юҡ ♦ быть (нахо
диться) на краю гибели үлем сигендә тороу 

ГИБЕЛЬНЫЙ, ая, ое һәләкәтле, һәләкәткә 
килтерә торған; гйбельные последствия һәлә
кәтле эҙемтәләр; гйбельный шаг һәләкәтле аҙым 

ГИБКИМ, ая, ое 1. һығылмалы, бөгөлөүсән, 
һығылып-бөгөлөп торған, һыйғыр; гибкий прут 
һыйғыр сыбыҡ; гйбкий стан һығылып-бөгөлөп 
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ГИБКОСТЬ
торған кәүҙә 2. перен. зирәк, һығылмалы; гйб 
кая полйтика һығылмалы сәйәсәт; гйбкий ум 
зирәк аҡыл

ГИБКОСТЬ ж 1. һығылмалылыҡ, бөгөлөү
сәнлек, һыйғырлыҡ; гйбкость тела кәүҙәнең һы
ғылмалылығы 2. перен. зирәклек, һығылмалы
лыҡ; проявйть гйбкость һығылмалылыҡ күр
һәтеү

ГИБЛЫИ, -ая, -ое прост, баш бөтөрлөк, һә
ләкәтле; гйблое место баш бөтөрлөк урын ♦ гйб 
лое дело өмөтһөҙ эш

ГИБНУТЬ несоә. һәләк булыу, ҡырылыу, 
үлеү; зимой много птиц гйбнет ҡышын бик күп 
ҡош ҡырыла

ГИБРИД м гибрид; гибрйд вйшни и черешни
сейә менән черешня гибриды

ГИБРИДИЗАЦИЯ ж гибридлаштырыу; 
метод гибридизации гибридлаштырыу ысулы 

ГИБРИДНЫМ, -ая, -ое гибрид; гибрйдные 
семена гибрид орлоҡтар

ГИГАНТ м; прям., перен. гигант; завод ги 
гант гигант завод; гигант науки фән гиганты 

ГИГАНТСКИИ, -ая, -ое гигант, ғәйәт (ифрат) 
ҙур; гигантский станок гигант станок ♦ ги
гантскими шагами идтй (двйгаться) вперёд бик 
тиҙ үҫеү, ниндәйҙер уңышҡа тиҙ өлгәшеү

ГИГИЁНА ж гигиена; личная гигиена шәхси 
гигиена; гигиена труда хеҙмәт гигиенаһы; прави
ла гигиены гигиена ҡагиҙәләре

ГИГИЕНЙЧЕСКИЙ, ая, ое (основанный на 
гигиене) гигиена .. .ы; гигиенйческая гимнастика 
гигиена гимнастикаһы; гигиенйческие меры ги
гиена саралары

ГИГИЕНЙЧНЫИ, -ая, -ое (удовлетворяю
щий правилам гигиены) гигиеналы, гигиенаға 
ярашлы; гигиенйчный костюм гигиенаға ярашлы 
костюм; гигиенйчные жилйщные условия гигие 
налы торлаҡ шарттары

ГИГРОСКОПИЧЕСКИЙ и ГИГРОСКО пичныи, -ая, -ое гигроскопик (дымды еңел 
һеңдерә торган); гигроскопйческая вата гигро
скопик мамыҡ

ГИД м гид (экскурсияла аңлатып йөрөгән 
кеше)

ГИДРА ж 1. миф. гидра, аждаһа (киҫкән ба
шы яңынан цҫеп сыгып торган кцп башлы йы
лан) 2. зоол. гидра (ауыҙ тирәһе һәрмәцес ме
нән уратылган умыртҡаһыҙ сөсө һыу йәнле
ге — полип)

ГИДРАВЛИКА ж гидравлика (һыуҙың ти
геҙлек һаҡлау, унда хәрәкәт итец ҡанундары 
һәм уларҙы ҡулланыу тураһындагы фән)

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. гидравлика 
...ы; гидравлйческое исследование гидравлика 
тикшеренеүе 2. гидравлик; гидравлйческий 
двйгатель гидравлик двигатель

ГИДРАТ м ; хим. гидрат; гидрат окиси же
леза тимер окисы гидраты

ГИДРИД м ; хим. гидрид
ГИДРО... ҡушма һцҙҙәрҙең “һыу", “һыу 

менән бәйләнешле" мәгәнәһен белдергән берен
се өлөшө, мәҫ., гидроавиация һыу авиацияһы; 
гидроизоляция һыу изоляцияһы

ГИДРОАКУСТИКА ж гидроакустика (аку
стиканың һыуҙа тауыш таралыуын өйрәнгән 
бцлеге)

ГИДРОАКУСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое гидро
акустика ...ы; гидроакустйческая аппаратура
гидроакустика аппаратураһы; гидроакустйчес
кая служба гидроакустика хеҙмәте

ГИДРОБИОЛбГИЯ ж гидробиология (һыу- 
ҙагы организмдарҙы өйрәнә торган фән)

ГИДРОГЕОЛбГИЯ ж гидрогеология (ер аҫ
ты һыуҙарының килеп сыгышын һ.б. өйрәнә 
торган фән)

ГИДРОМЕТЕОРО ЛбГИЯ ж гидрометеоро
логия (атмосфералағы һыу әйләнешен өйрәнә 
торган фән)

ГИДРОПбНИКА ж гидропоника (цҫемлекте 
ашламалы, туҡлыҡлы иретмәлә тупраҡһыҙ 
цҫтерец ысулы)

ГИДРОПУЛЬТ м гидропульт, һыу һиптергес 
ГИДРОСАМОЛЕТ м гидросамолет (һыу өҫ

төнән һауага кцтәрелә һәм ултыра алган са
молёт)

ГИДРОСТАНЦИЯ ж гидростанция; по
строить гидростанцию гидростанция төҙөү

ГИДРОСФЁРА ж гидросфера (ер өҫтөндәге 
барлыҡ һыу ҡатламы)

ГИДРОТЁХНИК м гидротехник, гидротехни
ка белгесе

ГИДРОТЕХНИКА ж гидротехника (тәби
ғәттәге һыу байлығын, уны төрлө ҡоролма 
ярҙамында хужалыҡта ҡулланыу, һыу баҫыу
ҙан һаҡланыу юлдарын өйрәнә торган фән һәм 
техника тармағы)

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое гидротех
ника ...ы, гидротехник; гидротехнические ра
боты гидротехника эштәре; гидротехническое
сооружение гидротехник ҡоролма

ГИДРОТУРБИНА ж гидротурбина, һыу тур
бинаһы

ГИДРОУЗЕЛ м гидроузел (станция, канал, 
шлюз һ.б.ш. барлыҡ гидротехника ҡорол
малары)

ГИ ДРО Ф бН  м гидрофон (һыуҙағы тауыш 
тулҡындарын тотоу приборы)

ГИДРОХИМИЯ ж гидрохимия (гидросфера
лағы һыуҙың химик составы һәм уны өйрәнец 
юлдары тураһындағы фән)

ГИДРОЭНЕРГЕТИКА ж гидроэнергетика 
(һыу энергияһын файҙаланыу тураһындағы 
фән тармағы)

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое гидро
энергетика ...ы, гидроэнергетик; гидроэнерге
тический комплекс гидроэнергетика комплексы;



гипс
гидроэнергетические ресурсы гидроэнергетика 
ресурстары

ГИЁНА ж һыртлан 
ГЙКАНЬЕ с см. гйкать
ГИКАТЬ несов.', разг. ҡыйҡыулау, һайтлау, 

һайтылдау
ГИКНУТЬ сов. һайтлатып ебәреү 
ГИЛЬДИЯ ж', ист. гильдия (1. урта быуат

тарҙа Көнбайыш Европала сауҙагәрҙәр һәм һө
нәрселәр берлеге 2. революцияға тиклем Рә
сәйҙә сауҙагәрҙәрҙе байлығына ҡарап бцлә 
торған дәрәжә)

ГИЛЬЗА ж гильза (1. атыу ҡоралында ябыҡ 
яғына дары һалынған, икенсе асыҡ яғы пуля 
йәки снаряд ҡуйыу өсөн ҡулайлаштырылған 
көпсәк 2. папиростың тәмәке тултырылған 
өлөшө)

ГИЛЬОТИНА ж гильотина (цлем язаһын 
тормошҡа ашырыуға тәғәйенләнгән баш ҡыр
ҡа торған ҡорал)

ГИЛЬОТИНЙРОВАТЬ сов., несов. кого 
гильотинала язалау

ГИМН м 1. гимн (дәцләт йәки социаль төр
көм берҙәмлегенең символы булған тантаналы 
йыр йәки кой); Государственный гимн Респуб
лики Башкортостан Башҡортостан Республика
һының дәүләт гимны 2. дан (данлау, маҡтау) 
йыры; гимн геройству ҡаһарманлыҡҡа гимн; 
гимн труду хеҙмәткә дан йыры

ГИМНАЗЙСТ м и ГИМНАЗЙСТКА ж гим
назист, гимназияла уҡыусы

ГИМНАЗИЧЕСКИЙ, -ая, -ое гимназия ...ы, 
гимназист ...ы; гимназйческая форма гимназист 
формаһы

ГИМНАЗИЯ ж гимназия (1 . ҡайһы бер 
илдәрҙә дөйөм белем бирец учреждениеһы 
2. хәҙерге Рәсәйҙә ҡайһы бер фәндәрҙе тәрән 
өйрәнецгә нигеҙләнгән урта белем бирец уч
реждениеһы); женская гимназия ҡыҙҙар гим
назияһы

ГИМНАСТ м и ГИМНАСТКА ж : спорт. 
гимнаст; соревнование гимнастов гимнастар 
ярышы

ГИМНАСТЕРКА ж гимнастёрка; надевать 
гимнастёрку гимнастёрка кейеү

ГИМНАСТИКА ж гимнастика; утренняя гим
настика иртәнге гимнастика; заниматься гимнас
тикой гимнастика менән шөгөлләнеү

ГИМНАСТЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое гимнастика 
...ы; гимнастический зал гимнастика залы 

ГИНЕКбЛОГ м гинеколог (табип) 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое гинеколо 

гия ...ы, гинекологик; гинекологйческая клйни- 
ка гинекология клиникаһы; гинекологйческая 
операция гинекологик операция

ГИНЕКОЛбГИЯ ж гинекология (ҡатын-ҡыҙ 
ауырыуҙары һәм уларҙы дауалау ысулдарын 
өйрәнә торған фән)

ГИПЁРБОЛА I ж; лит. гипербола (артты
рып, көсәйтеп һцрәтләц алымы)

ГИПЁРБОЛА II ж; мат. гипербола (ҡы
ҫынҡы янға йәки дуғаға оҡшаған кәкре һыҙыҡ) 

ГИПЕРБОЛИЧЕСКИЙ I, -ая, -ое лит. ги
перболалы; гиперболйческое сравнение гипер 
болалы сағыштырыу; гиперболйческий стиль ги
перболалы стиль

ГИПЕРБОЛЙЧЕСКИЙ II, ая, ое мат. ги
пербола ...ы; гиперболйческое сечение гипербо 
ла киҫеме

ГИПЕРТбНИК м\ разг. гипертоник (гипер
тония менән ауырыған кеше)

ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ, ая, ое гипертония 
...ы; гипертоническая болезнь гипертония 
ауырыуы

ГИПЕРТОНИЯ г к; мед. гипертония (ҡан ба
ҫымының кцтәрелеце)

ГИПЕРТРОФИРОВАННЫЙ, ая, ое гипер 
трофияланған; гипертрофйрованные мышцы ги 
пертрофияланған мускулдар

ГИПЕРТРОФИРОВАТЬСЯ сов., несов. ги- 
пертрофияланыу

ГИПЕРТРОФИЯ ж гипертрофия (сир йәки 
ауыр эш һөҙөмтәһендә берәй ағзаның ҙурайып 
цҫеп китеце); гипертрофия сердца йөрәк гипер
трофияһы

г и п н б з  м гипноз; лечйть гипнозом гипноз 
менән дауалау; быть в состоянии гипноза гипноз 
хәлендә булыу; сеанс гипноза гипноз сеансы 

ГИПНОТИЗЕР м гипнотизёр, гипнозсы 
ГИПНОТИЗЙРОВАТЬ несов. кого', прям., 

перен. гипнозлау, гипноз яһау
ГИПНОТИЗМ м гипнотизм (1. гипноз ту

раһындағы тәғлимәт 2. тәьҫир итец һәләте) 
ГИПНОТИЧЕСКИЙ, ая, ое гипноз ...ы, 

гипнотизм ...ы; гипнотический сон гипноз 
йоҡоһо; гипнотйческие явления гипнотизм кү
ренештәре

ГИПбТЕЗА ж гипотеза (ғилми фараз) 
ГИПОТЕНУЗА ж; мат. гипотенуза (өсмө

йөштөң тура мөйөшкә ҡаршы яғы)
ГИПОТЕТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое книжн. гипо

тезаға нигеҙләнгән, фараз ителгән; гипотетйчес- 
кое суждение гипотезаға нигеҙләнеп фекер 
йөрөтөү

ГИПОТЕТЙЧНЫЙ, ая, ое см. гипотетй 
ческийгипотбник м\ разг. гипотоник 

ГИПОТОНИЯ л к; мед. гипотония (ҡан баҫы
мының тцбәнәйеце)

ГИПбФИЗ и ГИПОФЙЗ м; анат. гипофиз 
(баш мейеһенең төбөндә урынлашҡан, орга
низмдың цҫешенә тәьҫир итә торған эске сек
реция биҙе)

ГИППОПОТАМ м см. бегемот 
ГИПС м гипс; наложить гипс на руку ҡулга 

гипс һалыу; статуя из гйпса гипс статуя



ГИПСОВАНИЕ
ГИПСОВАНИЕ с см. гипсовать; техника гип 

сования позвоночника умыртҡалыҡты гипслау 
техникаһы

ГИПСОВАТЬ несоэ. что 1. мед. гипслау; гип
совать руку ҡулды гипслау 2. с.-х. гипслау, 
гипсҡа байыҡтырыу; гипсовать почву тупраҡты 
гипслау

ГИПСОВЫЙ, ая, -ое 1. гипс ...ы; гипсовые 
залежи гипс ятҡылыҡтары; гипсовый раствор
гипс иҙмәһе 2. гипс; гипсовая повязка гипс бэй; 
гйпсовая статуя гипс һын

ГИПЮР м гипюр (кцпертеп бәйләнгән сел
тәр төрө)

ГИПЮРОВЫЙ, -ая, -ое гипюр; гипюровый 
воротник гипюр яга

ГИРЕВИК м; спорт, гер күтәреүсе 
ГИРЕВбЙ, ая, ое 1. гер . . .ы; гиревой спорт

гер спорты 2. герле, гер менән; гиревые упраж
нения гер менән күнекмәләр

ГИРЛЙНДА ж гирлянда, үрем; гирлянда 
цветов сәскәләр үреме

ГИРЯ ж гер; двухкилограммбвая гиря ике
килограмлы гер; поднимать гири гер күтәреү; 
стенные часы с гирями герле стена сәгәте гистблог м гистолог, гистология белгесе 

ГИСТО ЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое 1. гистоло 
гия ...ы, гистологик; гистологические исследо
вания гистологик тикшеренеүҙәр; гистологичес
кое строение гистологик төҙөлөшгистолбгия ж гистология (кешенец һәм 
хайуандарҙың туҡымаларын өйрәнә тормн фән) 

ГИТАРА ж гитара; семиструнная гитара ете 
ҡыллы гитара

ГИТАРЙСТ м и ГИТАРЙСТКА ж гитарасы, 
гитарала уйнаусы

ГИТАРНЫИ, -ая, -ое гитара ...ы; гитарные
струны гитара ҡылдары

ГИЧКА ж ҡайыҡ (кәмә төрө)
ГЛАВА I ж 1. у cm., высок, см. голова 1;

2. {купол) көмбәҙ; глава храма храм көмбәҙе
3. глава л  и ж башлыҡ, эйә; глава семьй ғаилә 
башлығы; глава правйтельства хөкүмәт баш
лығы ♦ (идтй) во главе башында (барыу); 
(быть, стоять) во главе етәкселегендә; ставить 
во главу угла иң төп мәсьәлә итеп һанау

ГЛАВА II ж бүлек; первая глава кнйги китап 
тың беренсе бүлеге

ГЛАВАРЬ м башлыҡ; главарь мятежа фетнә 
башлығы

ГЛАВЕНСТВО с өҫтөнлөк; главенство за
конов республики республика закондарының 
өҫтөнлөгө

ГЛАВЁНСТВОВАТЬ несов. өҫтөнлөк итеү, 
өҫтөн (баш) булыу, етәкселек итеү; главенство
вать в семье ғаиләлә баш булыу

ГЛАВК м (главный комитет) главк (ми- 
нистрлыҡ, ведомство бцлектәренең, цҙәк учре
ждениеларҙың һ.б. баш идаралыҡтары исеме)

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ м баш коман
дующий

ГЛАВНЫЙ, -ая, -ое 1. төп, иң мөһим; глав
ная задача төп бурыс; главная роль төп роль 
2. баш, өлкән; главный врач баш табип; главный 
инженер баш инженер 3. в знач. вводи, сл. 
главное разг. иң мөһиме, бөтәһенән бигерәк 
♦ главное предложение грам. баш һөйләм; глав
ные члены предложения грам. һөйләмдең баш 
киҫәктәре; главным образом башлыса

Г ЛАГ ОЛ м\ грам. ҡылым; вспомогательный 
глагол ярҙамсы ҡылым; времена глагола ҡылым 
замандары

ГЛАГбЛЬНЫЙ, -ая, -ое грам. ҡылым ...ы; 
глагольная форма ҡылым формаһы; глагольные 
виды ҡылым төрҙәре

ГЛАДИАТОР м; ист. гладиатор (Борошо 
Римда батырҙар йәки йыртҡыс хайуандар ме
нән алышыусы)', бой гладиаторов гладиаторҙар 
һуғышы

ГЛАДИЛЬНЫЙ, -ая, -ое үтекләү ...ы; гла- 
дйльная доска үтекләү таҡтаһы

ГЛАДИбЛУС м гладиолус (баҡса сәскәһе)
ГЛАДИТЬ несов. 1. что и без доп. үтекләү

2. кого-что һыйпау; гладить волосы сәсте һый
пау ♦ гладить по головке кого юл ҡуйыу, 
ыңғайына тороу; гладить против шерсти ҡаршы 
төшөү

ГЛАДКИЙ, -ая, -ое 1. шыма, тигеҙ; гладкая 
доска шыма таҡта 2. (о волосах) шыма ятып 
торған; гладкие чёрные волосы шыма ҡара сәс
3. перен. шыма, оҫта; гладкая речь шыма телмәр
4. прост, (упитанный) көр, һимеҙ ♦ взятки 
гладки см. взятка

ГЛАДКО нареч. 1. тигеҙ, шыма; гладко 
выстрогать доску таҡтаны шыма итеп йышыу 
2. шыма; гладко причесать волосы сәсте шыма 
тарау 3. перен. шыма, оҫта; говорить гладко 
шыма һөйләү; спектакль прошёл гладко спек 
такль шыма үтте

ГЛАДКОСТВбЛЬНЫЙ, -ая, -ое шыма кәбәк
ле; гладкоствольное ружьё шыма кәбәкле 
мылтыҡ

ГЛАДЬ I ж тигеҙлек; необозримая гладь күҙ
күреме етмәҫлек тигеҙлек ♦ тишь да гладь бик 
тыныс тормош

ГЛАДЬ II л  с (вышивка) шыма (сигеү) нағыш; 
вышивать гладью шыма нағыш һалыу, шыма на
ғышлау

ГЛАЖЕНЬЕ с см. гладить 1; глаженье белья
кер үтекләү

ГЛАЗ м 1. күҙ; чёрные глаза ҡара күҙҙәр; 
правый глаз уң күҙ; близорукие глаза күрәш 
күҙҙәр; зажмурить глаза күҙ ҡыҫыу; прищурить 
глаза күҙ секрәйтеү; окинуть глазами күҙ таш
лау; лишиться глаз күҙҙән яҙыу; сомкнуть глаза 
күҙҙе йомоу 2. перен., разг. (присмотр, надзор)



ГЛИКОГЕН
күҙ-ҡолаҡ булыу, ҡарау, бағыу; хозяйский глаз 
хужаларса ҡарау; за ними нужен глаз да глаз 
уларға гел күҙ-ҡолаҡ булып тороу кәрәк ♦ бро
саться (кидаться) в глаза күҙгә ташланыу; в 
глаза (говорйть, бранить и т.п.) бәреп әйтеү 
(әрләү Һ.б.); в глаза не видать кого-чего күргән 
булмау; в глазах чьих күҙ алдында; за глаза: 
1) (говорить, ругать и т.д.) арттан әйтеү 
(әрләү һ.б.); 2 ) (хватит, достаточно и т.п.) 
артығы менән, күҙҙәй итеп; из глаз (скрыться, 
исчезнуть, пропасть и т.п.) күҙҙән юғалыу 
(йәшенеү, юҡ булыу Һ.6 .); на глаз (определять, 
прикйдывать и т.п.) сама менән, күҙәмәгә (бил
дәләү, ҡарау Һ.6 .); на глазах чьих, у кого күҙ 
алдында; дурной глаз ҡаты күҙ; глаза бы (мой) 
не видали кого-чего күрге лә килмәй; глаза го
рят (разгорелись) у кого, на что күҙ ҡыҙа (йыл
тырай); глаза на лоб лезут прост, күҙе маң
лайына менгән; глаза на мокром месте у кого 
илап бара; открыть (раскрыть) глаза кому, на 
кого-что күҙен асыу; проглядеть (просмотреть) 
все глаза дүрт күҙ менән көтөү; закрыть глаза 
на что күҙ йомоп ҡалыу; не казать (не показы
вать) глаз күҙгә-башҡа күренмәү; не сводйть 
глаз с кого-чего күҙҙе алмай ҡарау; сколько хва
тает глаз күҙ күреме ер; смотреть (глядеть) дру
гими (иными) глазами на кого-что икенсе 
күҙлектән ҡарау; смотреть (глядеть) в оба глаза 
уяу (һаҡ) булыу; смотреть (глядеть) смерти 
(опасности, гибели и т.п.) в глаза үлемдең 
күҙенә ҡарау, үлем сигендә булыу; смотреть 
(глядеть) прямо (смело) в глаза чему тура 
ҡарау, һис ҡурҡмау; стоять (вставать и т.п.) 
перед глазами; стоять в глазах күҙ алдында то 
роу; куда глаза глядят (идти, брестй, бежать и 
т.п.) баш һуҡҡан яҡҡа (китеү, юл алыу, йүгереү 
һ.б.); ҡайҙа етте, шунда китеү; куда ни кинь 
глазом бөтә ерҙә, ҡайҙа ҡарама; на глаза не по
казываться кому күҙенә күренмәү; на глаза по
пасть (попасться) кому күҙенә эленеү (эләгеү); 
насколько хватает глаз; куда достаёт глаз күҙ 
күрә алған тиклем; ни в одном глазу күҙенә лә 
сыҡмаған (айныҡ); с глаз долой күҙемдән юғал; 
с глазу на глаз күҙгә-күҙ, икәүҙән-икәү генә; 
(темно,) хоть глаз коли (выколи) см. колоть

ГЛАЗАСТЫЙ, -ая, -оеразг. 1. ҙур (шар) күҙ
ле, аҡай күҙле 2. (зоркий) осло (үткер) күҙле

ГЛАЗЁТ м уҡалы ҡытат
ГЛАЗЁТЬ несов.; прост, ҡарап тороу, ауыҙ 

асып ҡарап тороу; глазеть по сторонам тирә- 
яҡҡа ҡарап тороу

ГЛАЗИРОВАНИЕ с см. глазировать
ГЛАЗИРбВАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от 

глазировать 2. прил. глазурлы, глазурланған, 
шәрбәткә ҡатырылған 3. прил. (глянцевый) ял
тырауыҡлы, ялтыратылған; глазированная бу
мага ялтыратылған ҡағыҙ

ГЛАЗИРОВАТЬ сов., несов. что 1. глазур
лау, глазурь менән ҡаплау; глазировать фрукты 
емештәрҙе глазурь менән ҡаплау 2. (придать 
глянец) ялтыратыу

ГЛАЗНИК м; разг. күҙ табибы 
ГЛАЗНИЦА ж\ анат. күҙ соҡоро 
ГЛАЗНОЙ, ая, ое күҙ ...ы; глазное яблоко 

күҙ алмаһы; глазные капли күҙ дарыуы
ГЛАЗбК м 1. мн. глазки; уменьш.-ласк. от 

глаз 1; 2. мн. глазкй; бот. күҙ, бөрө 3. мн. глаз 
кй (отверстия) күҙ, тишек 4. мн. глазкй (в ок
раске насекомых, птиц и т.д.) һипкел, төрткө 
♦ на глазок (определять, прикйдывать и т.п.) 
күҙ менән самалап (билдәләү, ҡарау һ.б.); 
строить глазки күҙ уйнатыу, ҡаш һикертеү 

ГЛАЗОМЁР м күҙәмә, күҙ үлсәме ♦ на глазо
мер күҙ үлсәме менән

ГЛАЗОМЁРНЫЙ, -ая, -ое күҙ үлсәме менән; 
глазомерное определение расстояний араларҙы 
күҙ үлсәме менән билдәләү ♦ глазомерная съём
ка күҙ үлсәме менән төшөрөү (рәсемгә) 

ГЛАЗУНЬЯ ж йомортҡа тәбейәһе 
ГЛАЗУРбВАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от 

глазуровать 2. прил. глазурлы, ялтырауыҡлы; 
глазурованный кирпйч ялтырауыҡлы кирбес 

ГЛАЗУРОВАТЬ сов., несов. что ялтырауыҡ- 
лау, глазурлау, ялтырауыҡ йүгертеү; глазуро
вать посуду һауыт-һабаға ялтырауыҡ йүгертеү 

ГЛАЗУРЬ ж 1. (особый стекловидный 
сплав) глазурь, ялтырауыҡ 2. (сироп) глазурь, 
шәкәр шәрбәте

ГЛАНДЫ мн. (ед. гланда ж) гланда, аңҡау биҙе 
ГЛАС: глас вопиющего в пустыне книжн. 

яуапһыҙ ҡалдырылған ауаз (кешенең ялыныуы- 
на илтифат итмәц)

ГЛАСИТЬ несов. что и без доп.', книжн. бел
дереү, хәбәр биреү, әйтеү, тиеү; закон гласйт так 
закон былай ти; этот параграф гласйт следующее
был параграф түбәндәгене белдерә

ГЛАСНОСТЬ ж билдәлелек, асыҡлыҡ, һәр 
кемгә билдәле (булыу) итеү; перйод гласности 
билдәлелек дәүере; предать гласности халыҡҡа 
билдәле итеү

ГЛАСНЫЙ I, -ая, -ое лингв, һуҙынҡы; 
гласный звук һуҙынҡы өн

ГЛАСНЫЙ II, -ая, -ое асыҡ, халыҡтан йәше
рен булмаған; гласный суд асыҡ суд

ГЛАУКбМА ; ж; мед. глаукома, һары һыу 
(кцҙ ауырыуы)

ГЛАШАТАИ м 1. уст. һөрәнсе, белдереүсе 
2. перен., высок, белдереүсе, яҡлаусы; глашатай 
йстины хәҡиҡәт яҡлаусы

ГЛЁТЧЕР м глетчер, боҙлоҡ (тауҙарҙан 
шыуышып төшә торган боҙлоҡ)

ГЛИКОГЁН м гликоген (ҡандағы шәкәрҙән 
бауырҙа, мускулдарҙа барлыҡҡа килгән төп 
һаҡлыҡ углевод)



ГЛИНА
ГЛИНА ж балсыҡ, мәте; красная глйна ҡы

ҙыл балсыҡ; огнеупорная глйна утҡа сыҙамлы 
балсыҡ; месйть глйну балсыҡ баҫыу

ГЛИНИСТЫМ, -ая, -ое балсыҡлы, мәтеле; 
глйнистая почва мәтеле тупраҡ

ГЛИНОБИТНЫЙ, -ая, -ое балсыҡ ҡатыш; 
глинобйтная стена балсыҡ ҡатыш стена

ГЛИНОЗЕМ м глинозём (алюминий окисы) 
ГЛИНЯНЫИ, -ая, -ое балсыҡ; глйняный гор

шок балсыҡ көршәк
ГЛИССЕР м глиссер (яҫы төплө, тиҙ йө

рөшлө кәмә)
ГЛИСТ м (у людей) бабасыр; (у животных) 

селәүсен; ленточные глисты таҫма селәүсендәр 
ГЛИСТ ОГ ОННЫЙ, -ая, -ое бабасыр (селәү

сен) төшөрә торған; глистогонное средство баба
сыр төшөрә торған дарыу (сара)

ГЛИЦЕРЙН м глицерин 
ГЛИЦЕРЙНОВЫЙ, -ая, -ое 1. глицерин 

. ..ы; глицерйновое производство глицерин етеш 
тереү 2. глицеринлы; глицерйновое мыло глице
ринлы һабын

ГЛОБАЛЬНЫЙ, -ая, -ое глобаль (бөтә Ер 
шарын цҙ эсенә алған)', глобальная задача гло
баль мәсьәлә ♦ глобальная ракета глобаль раке
та (Ер шарының теләһә ниндәй нөктәһенә етә 
алған)

ГЛбБУС м глобус
ГЛОДАТЬ несоә. 1. что кимереү; глодать 

кость һөйәк кимереү 2. кого; перен. ғазаплау, 
борсоу, яфалау; его гложет совесть уны выжда
ны ғазаплай

ГЛОССАРИИ м ; лингв., лит. глоссарий (кц- 
беһенсә борото яҙмалағы аңлашылмаған йәки 
иҫкергән һцҙҙәрҙе аңлатып, берәй тексҡа ҡу
шымта итеп биргән аңлатмалар)

ГЛОТАТЬ несоә. 1. кого-что йотоу; глотать 
пилюли төймә дарыу йотоу 2. что; перен. йот
лоғоп уҡыу ♦ глотать воздух һауа һулау; гло
тать слёзы күҙ йәшен йотоу (иламаҫҡа тыры
шыу); глотать слова һүҙҙәрҙе йотоп һөйләү; гло
тать слюнки тамшаныу (ашағы килеп)

ГЛбТКА ж 1. йотҡолоҡ; заболевания глотки 
йотҡолоҡ ауырыуҙары 2. прост, тамаҡ, алҡым 

ГЛОТНУТЬ сов. что, чего и без доп. йотоу, 
йотоп ебәреү (ҡуйыу)

глотбк м 1. йотоу; выпить в два глотка ике
йотоуҙа эсеп бөтөрөү 2. йотом; два глотка воды 
ике йотом һыу

ГЛбХНУТЬ несоә. 1. һаңғырауланыу 2. (за
тихать — о звуках) тыныу; шум постепенно 
глохнет тауыш аҡрынлап тына 3. һүнеү; мотор 
два раза глох мотор ике тапҡыр һүнде 4. (при
ходитъ в запустение) үлән (сүп) баҫыу, ташлан
дыҡ хәлгә килеү; сад глохнет баҡсаны сүп баҫа 

ГЛУБИНА ж 1. тәрәнлек; большая глубина 
ҙур тәрәнлек; измерение глубины тәрәнлекте

үлсәү; глубина колодца ҡоҙоҡтоң тәрәнлеге
2. (значительность) тәрәнлек; глубина анализа 
анализдың тәрәнлеге; глубина крйзиса кризис
тың тәрәнлеге; глубина мысли фекер тәрәнлеге
3. прям., перен. төпкөл, түр; в глубине леса ур
ман төпкөлөндә; из глубины жйзни тормош 
төпкөлөнән ♦ в глубине веков быуаттар 
төпкөлөндә; из глубины веков быуаттар 
төпкөлөнән; в глубине душй (сердца) күңел 
(йөрәк) түрендә; до глубины душй (сердца) бик 
ныҡ үҙәккә үтеү, сиктән тыш тетрәндереү; от 
глубины душй (сердца) ысын күңелдән 
(йөрәктән)

ГЛУБИНКА ж; разг. төпкөл (цҙәктән йы
раҡтағы йәшәц урыны); жить в глубйнке төп
көлдә йәшәү

ГЛУБИННЫЙ, -ая, -ое 1. тәрәндәге, тәрән- 
дән; глубйнный лов рыбы тәрәндән балыҡ то
тоу; глубйнные течения тәрәндәге ағымдар 
2. төпкөл, төпкөлдәге; глубйнные сёла төпкөл 
ауылдар

ГЛУБОКИЙ, -ая, -ое 1. тәрән, төплө, сөм; 
глубокий колодец тәрән ҡоҙоҡ; глубокая 
вспашка тәрән һөрөү; глубокая тарелка сөм тә 
рилкә; глубокий снег тәрән ҡар; глубокие корни 
тәрән тамырҙар; глубокое дыхание тәрән һулыш; 
глубокие знания төплө белем; глубокие изме
нения тәрән үҙгәрештәр; глубокий интерес тәрән 
ҡыҙыҡһыныу; глубокое чувство тәрән тойғо; 
глубокий сон тәрән йоҡо 2. прям., перен. алыҫ, 
йыраҡ; глубокий тыл алыҫ тыл; глубокая стари
на алыҫ тарих 3. (достигший предела в разви
тии, течении) ҡара, үтә; глубокая зима ҡара 
ҡыш; глубокая ночь ҡара тѳн; глубокая старость 
үтә ныҡ ҡартлыҡ ♦ глубокий взгляд (взор) 
тәрән ҡараш; глубокий голос ҡалын тауыш; глу
бокий поклон башты (ныҡ) түбән эйеү

ГЛУБОКО и ГЛУБОКО 1. нареч. тәрән; глу 
боко вырыть яму соҡорҙо тәрән ҡаҙыу 2. нареч. 
бик ныҡ, тәрән; глубоко переживать бик ныҡ 
кисереү 3. в знач. сказ, тәрән; здесь очень глу
боко бында бик тәрән

ГЛУБОКОВОДНЫЙ, ая, ое 1. тәрән һыу 
лы; глубоководная река тәрән һыулы йылға 
2. тәрән һыу аҫты ...ы; глубоководные исследо
вания тәрән һыу аҫты тикшеренеүҙәре 3. тәрән 
һыуҙағы, тәрән һыу ...ы; глубоководные рыбы 
тәрән һыу балыҡтары

ГЛУБОКОМЬГСЛЕННЫЙ, ая, ое тәрән мә 
ғәнәле (уйлы, фекерле); төплө; глубокомыслен
ное замечание тәрән мәғәнәле иҫкәрмә; глубоко
мысленный взор тәрән мәғәнәле ҡараш; глубо
комысленный человек тәрән фекерле кеше

ГЛУБОКОМЬГСЛИЕ с  тәрән фекерлелек 
(мәғәнәлелек), соғоллоҡ

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ, ая, ое хөрмәтле 
(ихтирамлы мөрәжәғәт)

ГЛУБЬ ж см. глубина 1, 3



ГНАТЬ
ГЛУМИТЬСЯ несов. над кем-чем мәсхәрә

ләү, мыҫҡыллау, мыҫҡыл (мәсхәрә) итеү 
ГЛУМЛЁНИЕ с см. глумйться 
ГЛУПЁТЬ несов. аңраланыу, алйотланыу, ах

маҡланыу, йүләрләнеү
ГЛУПЁЦ м аңра, алйот, ахмаҡ, йүләр 
ГЛУПЙТЬ несов.', разг. ахмаҡланыу, алйот

ланыу, йүләрләнеү, ахмаҡлыҡ (алйотлоҡ, йүләр
лек) эшләү

ГЛУПОСТЬ ж 1. ахмаҡлыҡ, алйотлоҡ, йү
ләрлек; по глупости ахмаҡлыҡ менән 2. ах
маҡлыҡ, алйотлоҡ, йүләрлек, ахмаҡ һүҙ (фе
кер); делать глупость ахмаҡлыҡ эшләү; сказать 
глупость ахмаҡ һүҙ әйтеү

ГЛУПЫЙ, -ая, -ое 1. ахмаҡ, алйот, аңра, йү
ләр; глупый человек аңра кеше; глупый вид ах 
маҡ ҡиәфәт 2. мәғәнәһеҙ, аҡылһыҙ, ахмаҡ; 
глупая затея ахмаҡ эш; задать глупый вопрос 
мәғәнәһеҙ һорау биреү

ГЛУХАРЙНЫЙ, -ая, -ое һуйыр ...ы; глуха
рйный ток һуйыр уйыны

ГЛУХАРЬ м 1. һуйыр 2. прост, (глухой че
ловек) һаңғырау

ГЛУХОЙ, -ая, -ое 1. һаңғырау; глух на одно 
ухо бер ҡолаҡҡа һаңғырау 2. перен. (равнодуш
ный) иғтибарһыҙ, ишетмәй (ҡолаҡ һалмай) тор
ған; он глух к мойм просьбам ул минең үте 
нестәремә ҡолаҡ һалмай 3. (о звуках) һаңғырау, 
тоноҡ, ишетелер-ишетелмәҫ, эстән генә; глухой 
ропот эстән генә һуҡраныу; глухой голос тоноҡ 
тауыш 4. перен. (слабый, неопределённый, за
таённый) эске, быҫҡып ятҡан, һиҙелер-һиҙел
мәҫ, йәшерен; глухой протест йәшерен протест
5. (заросший) үлән баҫҡан, ташландыҡ; глухой 
сад үлән баҫҡан баҡса 6. (сплошной) тотош, 
тәҙрә-ишекһеҙ; глухая стена тотош стена 7. пе
рен. тын, һил; глухая улица тын урам ♦ глухое 
окно һуҡыр (яһалма) тәҙрә (яҡтылыҡ төш
мәгән)', глухая крапйва һуҡыр кесерткән; глухой 
согласный лингв, һаңғырау тартынҡы 

ГЛУХОМАНЬ ж см. глушь 
ГЛУХОНЕМОЙ, -ая, -ое 1. һаңғырау-телһеҙ 

2. в знач. сущ. глухонемой м и глухонемая ж 
һаңғырау-телһеҙ (кеше)', школа для глухонемых 
һаңғырау-телһеҙҙәр мәктәбе

ГЛУХОТА ж һаңғыраулыҡ, һаңғырау булыу; 
страдать глухотой һаңғыраулыҡтан йонсоу 
(йөҙәү)

ГЛУШИТЕЛЬ м 1. тех. тауыш йотҡос, та
уыш кәметкес, томалағыс 2. перен. ирек бирмәү
се, (ниҙелер) быуыусы, томалаусы; глушйтель 
свободы ирек быуыусы

ГЛУШИТЬ несов. 1. кого-что томалау, ба
ҫыу, ишеттермәү; глушить звук тауышты баҫыу 
2. что баҫыу, ҡаплау; сорнякй глушат сад сүп 
үләндәре баҡсаны баҫа 3. что; перен. быуыу, то
малау, ирек бирмәү; глушйть инициативу иници

ативаға ирек бирмәү 4. что; разг. һүндереү, 
баҫыу, томалау; глушйть самовар самауыр(ҙы) 
баҫыу; глушйть мотор мотор(ҙы) һүндереү 5. ко
го; разг. иҫәнгерәтеү, шаңғытыу; глушйть рыбу 
балыҡ(ты) шаңғытыу ♦ глушйть водку (вино и 
т.п.) прост, араҡыны (шарапты һ.б.) күп эсеү 

ГЛУШЬ ж ҡараңғы яҡ, төпкөл (урын); жить 
в глушй төпкөлдә йәшәү

ГЛЫБА ж ҙур киҫәк; каменная глыба ҙур таш 
киҫәге; глыба льда ҙур боҙ киҫәге

ГЛЮКОЗА ж глюкоза (цҫемлек емештәрен
дә һәм йәнле организмдарға була торган шәкәр) 

ГЛЯДЁТЬ несов. 1. в разн. знач. ҡарау; гля
деть в окно тәҙрәнән ҡарау; глядеть в будущее с 
надеждой киләсәккә өмөт менән ҡарау 2. на что; 
перен. ҡарау; трезво глядеть на жизнь тормошҡа 
айыҡ ҡарау; 3. за кем-чем; разг. ҡарау, бағыу; 
глядеть за детьмй балаларҙы ҡарау 4. на что 
ҡарау, йүнәлеү; окна глядят на юг тәҙрәләр 
көньяҡҡа ҡарай 5. перен., разг. күренеү; из-за 
туч глядело солнце болоттар араһынан ҡояш 
күренде ♦ глядеть в оба һаҡ булыу, абай булыу, 
алды-артты ҡарап эш итеү; глядеть косо ҡырын 
ҡарау; глядеть правде в глаза дөрөҫлөктән ҡурҡ
мау; куда глаза глядят ҡайҙа етте, шунда; баш 
һуҡҡан яҡҡа; на ночь глядя төнгә ҡарай, төнгә 
ҡаршы; на свет не глядел бы яҡты донъянан 
биҙеү (ялҡыу, туйыу); того и глядй күр ҙә тор 

ГЛЯДЁТЬСЯ несов. во что үҙеңде ҡарау; 
глядеться в зеркало көҙгөнән үҙеңде ҡарау 

ГЛЯДЬ межд. в знач. сказ.; разг. ҡара; 
глядь, он идёт ҡара, ул килә

ГЛЙНЕЦ м ялтырауыҡ; глянец потускнел ял
тырауыҡ тоноҡлонған ♦ навести глянец ялт ит
тереп ҡуйыу

ГЛЯНУТЬ сов. ҡарап алыу, ҡарап ҡуйыу 
ГЛЯНЦЕВАТЬ несов. что ялтыратыу, ялты- 

рауыҡлау; глянцевать фото фотоны ялтыратыу 
Г ЛЙНЦЕВЫЙ, -ая, -ое ялтырауыҡлы; глян

цевая бумага ялтырауыҡлы ҡағыҙгляциблог м гляциолог, гляциология 
белгесе

ГЛЯЦИОЛОГИЯ ж гляциология (боҙлоҡ
тармы өйрәнә торган фән)

ГМ межд. һе, улай икән
ГНАТЬ несов. 1. кого-что ҡыуыу, ҡыуып 

ебәреү; гнать стадо көтөү ҡыуыу; ветер гонит 
тучи ел болоттарҙы ҡыуа; гнать на полевые ра
боты ялан эшенә ҡыуыу; гнать плоты һал 
ҡыуыу; гнать лошадь во весь опор атты бар 
көсөнә ҡыуыу 2. кого баҫтырыу, ҡыуыу; собака 
гонит зайца эт ҡуян ҡыуа 3. без доп.; разг. 
(мчаться, нестись) елдереү, саптырыу, ҡыуыу; 
гнать машйну машинаны ҡыуыу; гнать на конё 
атта елдереү 4. перен., разг. ашыҡтырыу, тиҙ
ләтеү; гнать работу эште ашыҡтырыу 5. что 
ҡыуыу, ҡайнатыу; гнать дёготь дегет ҡайнатыу; 
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ГНАТЬСЯ
гнать спирт спирт ҡыуыу ♦ гнать в шею; гнать 
взашей прост, төрткөләп (этеп-төртөп) сы
ғарыу

ГНАТЬСЯ несоә. 1. за кем-чем\ разг. ҡыуыу, 
артынан ҡыуыу, баҫтырыу, ҡыуып (баҫтырып) 
барыу; гнаться за зайцем ҡуян артынан ҡыуыу; 
гнаться по пятам арттан (әҙенән) ҡалмай ҡыуыу 
(баҫтырыу) 2. ынтылыу, ҡыуыу; гнаться за при
былью табыш артынан ҡыуыу 3. страд, от 
гнать 1, 2, 4

ГНЕВ м асыу; вспышка гнева асыу тоҡаныу; 
в порыве гнева асыу ҡабарғанда ♦ сменить гнев 
на мйлость асыуҙы баҫыу, асыуҙы онотоу

ГНЁВАТЬСЯ несоә. на кого-что и без доп. 
асыуланыу; гневаться на детей балаларға асыу
ланыу

ГНЕВЛИВЫЙ, -ая, -ое асыусан; гневливый 
человек асыусан кеше; быть гневливым асыусан 
булыу

ГНЁВНЫЙ, -ая, -ое асыулы; гневный взгляд
асыулы Kagain; быть гневным асыулы булыу 

ГНЕДбИ, ая, ое (о масти лошади) туры; 
гнедой жеребёнок туры ҡолон

ГНЕЗДИТЬСЯ несоә. 1. оялау; ласточки 
гнездятся на берегу ҡарлуғастар ярға оялай 
2. перен. (ютиться) урын алыу, урынлашыу; 
беднякй гнездйлись в пригороде ярлы халыҡ 
ҡала янына урынлашҡан 3. перен. тулыу, тулып 
ятыу; в голове гнездйлись назойливые мысли 
башҡа эс бошорғос уйҙар тулған

ГНЕЗДО с 1. прям., перен. оя; гнездо ласточ
ки ҡарлуғас ояһы; воровское гнездо ҡараҡтар 
ояһы; вить гнездо оя яһау; гнездо груздей гөрөз
дәләр ояһы; гнездо белых цветов аҡ сәскәләр 
ояһы; гнездо слов в словарё һүҙлектә һүҙҙәр 
ояһы 2. перен. (домашний очаг) оя, ҡыуыш, 
йорт, төлөк 3. уйым, уйымтыҡ; гнездо для пат
ронов патрон уйымтығы 4. соҡор, урын; пуле
мётное гнездо пулемет соҡоро; снайперское 
гнездо снайпер урыны 5. с.-х. оя ♦ свить (себе) 
гнездо: 1) ғаилә ҡороу, йорт һалыу; 2 ) перен. 
нығыныу, үҙеңде раҫлау

ГНЕЗДОВАНИЕ с см. гнездоваться; период 
гнездования птиц ҡоштарҙың бала сығарыу осоро 

ГНЕЗДОВАТЬСЯ несоә. оялау, оя ҡороу, ба
ла сығарыу

ГНЕЗДОВбЙ, -ая, -ое оялап башҡарылған, 
оя итеп эшләнгән; гнездовой посев оя итеп сәсеү 

ГНЕЗДбВЬЕ с оялау урыны; птичье гнез
довье ҡоштарҙың оялау урыны

ГНЕИС м; мин. гнейс (кварц, шпат һәм слю
данан торган тау тоҡомо)

ГНЕСТИ несоә. 1. что ҡыҫыу, һығыу 2. ко
го-что; перен. интектереү, яфалау; тоска гнетёт 
һағыш яфалай

ГНЕТ м 1. {пресс) баҫырау, баҫтырыҡ 2. ҡы
ҫыу, ҡыҫырынҡылау, иҙеү; национальный гнёт 
милли ҡыҫырынҡылыҡ

ГНЕТУЩИЙ, -ая, -ее ауыр, күңелһеҙ; гне
тущее впечатление ауыр тәьҫир; гнетущие мыс
ли ауыр уйҙар

ГНИДА ж 1. һеркә 2. прост., бран. ас бет 
ГНИЁНИЕ с сереү; гниение овощей йәшелсә

ләрҙең сереүе
ГНИЛЁЦ м ; пчел, серек ауырыуы гнилбй, -ая, -ое 1. прям., перен. серек; гни

лые зубы серек тештәр; гнилое яблоко серек алма; 
гнилая теория серек теория; гнилое озеро серек 
күл 2. (о погоде, климате, времени года) еүеш, 
йонсоу, ямғырлы; гнилая осень ямғырлы көҙ 

ГНЙЛОСТНЫЙ, -ая, -ое 1. серегән, сереү 
...ы; гнилостный запах серегән еҫ 2. сереткес, се
ретә торған; гнйлостные бактерии сереткес бакте
риялар

ГНИЛУШКА ж; разг. сөрөк; дымить гни
лушками сөрөк төтәтеү

ГНИЛЬ ж 1. серек, серегән нәмә 2. (плесень) 
үңәҙ

ГНИЛЬЁ с собир .; разг. сөрөк-сарыҡ, серегән 
нәмәләр

ГНИЛЬЦА: с гнильцой разг. серей башлаған, 
боҙола башлаған; яблоки с гнильцой серей баш
лаған алмалар

ГНИТЬ несоә.', прям., перен. сереү; дрова 
гниют утын серей; рыба гниёт балыҡ серей; сёно 
гниёт бесән серей; гнить в тюрьме төрмәлә сереү 

ГНОЁНИЕ с см. гнойть, гноиться; гноение 
раны яра эренләү

ГНОЕОТДЕЛЕНИЕ с эрен бүлеп сығарыу 
(бүленеп сығыу)

ГНОЕОТДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое эрен 
бүлеп сығарыу ...ы; гноеотделительный процесс
эрен бүлеп сығарыу процесы

ГНОЕРбДНЫ Й, -ая, -ое эрен барлыҡҡа кил
терә торған; гноеродные бактерии эрен бар
лыҡҡа килтерә торған бактериялар

ГНОИТЬ несов. кого-что; прям., перен. сере
теү; дождь гнойт сёно ямғыр бесәнде серетә; 
гнойть в тюрьме төрмәлә серетеү

ГНОИТЬСЯ несоә. эренләү; рана ещё гнойтся 
яра һаман эренләй

ГНОИ м эрен; из раны выделяется гной яра
нан эрен ағагнойник м эрен үҙәге; вскрыть гнойнйк
эрен үҙәген я£ыугнбйныи, -ая, -ое 1. эрен ...ы; эренләү 
...ы; гнойное выделение эрен сығыуы (бүле- 
неүе); гнойный процесс эренләү процесы 2. эрен
ле; гнойная опухоль эренле шеш

ГНОМ м гном (Көнбайыш Европа мифоло
гияһында: ер аҫты хазинаһын һаҡлап торган 
кәрлә)

ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое филос. гно
сеологик; гносеологйческие взгляды гносеологик 
ҡараштар; гносеологйческие выводы гносеоло 
гик һығымталар 
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ГНОСЕОЛбГИЯ ж; филос. гносеология (та
нып белец теорияһы — донъяны танып белец 
мөмкинлеге һәм шул танып белецҙең дөрөҫлөгө, 
ысынлыгы тураһындагы фәлсәфәци тәглимәт) 

ГНУС м собир. себен-серәкәй 
ГНУСАВИТЬ несов. тыңҡышланыу, тыңҡау - 

ланыу
ГНУСАВОСТЬ ж тыңҡышлыҡ, тыңҡаулыҡ 
ГНУСАВЫЙ, -ая, -ое тыңҡыш, тыңҡау, һиң- 

рәү; гнусавый голос һиңрәү тауыш; гнусавый 
ребёнок тыңҡыш бала; быть гнусавым тыңҡыш 
булыу

ГНУСНОСТЬ ж әшәкелек, ҡәбәхәтлек, хәсис
лек; гнусность поведения үҙ-үҙен тотоуҙың хә
сислеге; совершать гнусности әшәкелектәр 
эшләү

ГНУСНЫЙ, -ая, -ое ҡәбәхәт, ерәнес, хәсис; 
гнусная клевета ерәнес яла; гнусный человек
хәсис кешегнУтый, -ая, -ое 1. прич. от гнуть 2. прил. 
бөгөлгән, бөгөп эшләнгән; гнутая мебель бөгөп 
эшләнгән йорт йыһазы

ГНУТЬ несов. 1. кого-что бөгөү; гнуть 
проволоку сым бөгөү; гнуть подковы даға бөгөү 
2. что бөгөү, эйеү; буря гнёт деревья дауыл 
ағастарҙы эйә 3. что, к чему и без дөп.; перен., 
прост, ҡайырыу; гнуть своё үҙеңдекен ҡайырыу 
♦ гнуть горб (спйну, хребет) бил бөгөү, баш 
күтәрмәй эшләү; гнуть шёю (спйну, хребет) пе
ред кем баш эйеү, йөҙ һыуы түгеү; гнуть в три 
погйбели бишкә бөгөү, яфа сиктереү; гнуть 
(свою, одну и т.п.) лйнию үҙ яғыңды ҡайырыу 

ГНАТЬСЯ несов. 1. бөгөлөү, эйелеү, һығы
лыу; деревья гнутся от ветра ағастар елдән һы
ғыла 2. (обладать гибкостью) бөгөлөү; прово
лока гнётся сым бөгөлә 3. страд, от гнуть 

ГНУШАТЬСЯ несов. кого-чего, кем-чем и с 
неопр. ерәнеү, сикәнеү, ғәрлек (хурлыҡ) тип 
һанау

ГОБЕЛЁН м гобелен (1. биҙәкләп эшләнгән 
һцрәтле стена келәме 2. беше итеп һугылган 
декоратив туҡыма)

ГОБОИСТ м гобойсы (гобойҙа уйнаусы му
зыкант)

ГОБбЙ м\ муз. гобой (тынлы музыка ҡора
лы)', играть на гобое гобойҙа уйнау

ГОВЁТЬ несов.', рел. христиандарҙа ураҙа то
тоу, сиркәүгә йөрөү, тәүбәгә килеү

ГбВО Р м 1. һөйләшеү, һөйләшкән тауыш; 
тйхий говор әкрен һөйләшеү 2. (манера произ
носить) һөйләшеү; его говор отличается певуче
стью уның һөйләшеүе көйлөлөгә менән айыры
лып тора 3. лингв, һөйләш; средний говор баш 
кйрского языка башҡорт теленең урта һөйләше; 
изучение говоров һөйләштәрҙе өйрәнеү

ГОВОРИЛЬНЯ ж\ разг., пренебр. һүҙ бутҡа
һы урыны, файҙаһыҙ күп һүҙ һөйләү

год
ГОВОРИТЬ несов. 1. һөйләшеү; ребёнок 

уже говорит бала һөйләшә инде; свободно гово
рить по-русски урыҫса иркен һөйләшеү 2. что и 
без доп. (сообщать факты и т.п., произносить 
что-л.) һөйләү, әйтеү; говорйть правду дөрөҫөн 
һөйләү; говорйть комплименты комплименттар 
әйтеү; говорйть с уверенностью ышаныс менән 
һөйләү 3. с кем (беседовать) һөйләшеү, гәплә
шеү; говорйть с приятелем дуҫ менән гәпләшеү
4. (свидетельствовать о чём-л.) әйтеп (һөйләп, 
белдереп) тороу, һөйләү; этот факт говорит о 
многом был факт күп нәмә тураһында һөйләй
5. перен. (сказываться в ком-чём-л.) күренеп 
тора; в нём говорйт большой опыт уның ҙур 
тәжрибәле икәнлеге күренеп тора ♦ говорйть на 
разных языках бер-беренде аңлап етмәү; гово
рят (говорю) вам (тебё) һеҙгә (һиңә) әйтәләр 
(әйтәм) бит; и не говорй! әйтмә (һөйләмә) лә ин
де! (аптырауҙы белдерә)', иначе говоря башҡаса 
әйткәндә, икенсе төрлө әйткәндә; по правде го
воря дөрөҫөн генә әйткәндә; собственно говоря 
асыҡ ҡына итеп әйткәндә; сам (сама, самб) за 
себя говорйт үҙе үк әйтеп тора; что и говорйть 
әйтеп тораһы ла юҡ; что (как) ни говорй ни 
әйтһәң дә, ни генә тиһәң дә; что вы говорйте? 
һеҙ нимә һөйләйһегеҙ?

ГОВОРИТЬСЯ несов. 1. (произноситься) 
әйтеү 2. о ком-чём безл. (излагаться) әйтелеү, 
тиелеү; в письме о нём говорйтся так хатта уның 
тураһында былай тиелә 3. страд, от говорйть 2 
♦ как говорйтся в знач. вводи, сл. әйткәндәй 

ГОВОРЛЙВЫЙ, -ая, -ое 1. һүҙсән, хәбәрсел; 
говорливый человек хәбәрсел кеше; быть говор
ливым һүҙсән булыу 2. перен. сылтырауыҡ; го 
ворлйвый ручеёк сылтырауыҡ шишмә

ГОВОРИН м и ГОВОРЕНЬЯ ж; разг. тел 
биҫтәһе, телдәр, лабырлаҡ; (о детях) тәтелдәк 

ГОВЯДИНЛ ж һыйыр ите; суп с говядиной 
һыйыр итенән бешерелгән аш

ГОВЯЖИЙ, -ья, -ье 1. һыйыр ите ...ы; го
вяжьи котлеты һыйыр ите котлеты 2. һыйыр 
...ы; говяжий жир һыйыр майы, туң май; го
вяжья печень һыйыр бауырыгбголь м ала сумғалаҡ (ҡош) ♦ гоголем хо
дить ҡупрайып фырт йөрөү, танау күтәреү гбголь мбголь м гоголь-моголь (шәкәр
ләп туҡылган сей йомортҡа)гбгот м 1. ҡаңғылдау, ҡыйғаҡлау; гбгот гу
сей ҡаҙҙар ҡаңғылдауы 2. прост, һаһылдау 

ГОГОТАНЬЕ с 1. ҡаңғылдау, ҡыйғаҡлау; го
готанье гусей ҡаҙҙар ҡаңғылдауы 2. прост, һа
һылдау

ГОГОТАТЬ несов. 1. ҡаңғылдау, ҡыйғаҡлау; 
гуси гогочут ҡаҙҙар ҡыйғаҡлай 2. прост, (хохо
тать) һаһылдау

ГОД м 1. йыл; будущий год киләһе йыл; в 
прошлом году уҙған йылда, былтыр; четыре



ГОДАМИ
времени года йылдың дүрт миҙгеле 2. (о возрас
те) йәш; ребёнку два года балаға ике йәш 3. мн. 
годы (период времени) йыл, сак; молодые годы 
йәш саҡтар; в годы юности йәшлек йылдарында
4. мн. годы (промежуток времени в пределах 
десятилетия) йылдар; девяностые годы туҡһа
нынсы йылдар ♦ високосный год кәбисә йылы; 
календарный год календарь йылы; круглый год 
йыл буйына (әйләнәһенә); лунный год ай йылы 
(ҡояш йылынан 11 көнгә ҡыҫҡараҡ); Новый год 
Яңы йыл; учебный (академйческий) год уҡыу 
йылы, академик йыл; без году неделя шутл. 
аяҡ баҫып өлгөрмәгән; башы инһә, аяғы инмәгән 
(кцптән тцгел, яңы гына)] в годах оло йәш
тәрҙә; не по годам йәш булыуға ҡарамаҫтан; год 
на год не приходится йылдыҡы йылға тура 
килмәй; год от году; год от года йылдан-йыл, 
йыл һайын; из года в год йылдан-йылга

ГОДАМИ нареч. йылдар буйына; они года
ми не встречались улар йылдар буйына ос
рашманы

ГОДИНА ж] высок, йылдар; година испы
таний һынау йылдары; в тяжёлую годйну ауыр 
йылдарҙа

ГОДИТЬСЯ несов. ярау, яраҡлы булыу; эта 
доска мне годится был таҡта миңә берәй эшкә 
ярар; эти ботйнки мне не годятся был ботинка 
миңә ярамай; так поступать не годйтся безл. 
улай эшләргә ярамай ♦ куда это годйтся? бер 
нитә лә ярамай (эшкинмәй)

ГОДИЧНЫЙ, ая, -ое йыллыҡ; годйчные из
держки йыллыҡ сығымдар; годичный цикл йыл
лыҡ цикл ♦ годйчные кольца бот., лес. йыллыҡ 
балдаҡтар (агас олонондагы)

гбдность ж яраҡлылыҡ, яраҡлы булыу; 
гбдность зерна для посева орлоҡтоң сәсеүгә 
яраҡлылығы

гбдный, -ая, -ое яраҡлы, ярарлыҡ; годная 
для питья вода эсергә яраҡлы һыу; семена год
ны для посева орлоҡ сәсеүгә яраҡлы

ГОДОВАЛЫЙ, -ая, -ое 1. бер йәшлек; годо
валый ребёнок бер йәшлек бала; годовалая тёл
ка бер йәшлек башмаҡ 2. (пролежавший год) 
йыллаған; годовалое сено йыллаған бесән

ГОДОВОЙ, ая, ое йыллыҡ; годовой доход 
йыллыҡ килем; годовой план йыллыҡ план; 
средняя годовая температура уртаса йыллыҡ 
температура

ГОДОВЩИНА ж йыллыҡ; годовщйна по
беды еңеүҙең йыллығы; десятая годовщйна
свадьбы туйҙың ун йыллығы

ГОЛ м] спорт, гол; забйть гол гол индереү 
ГОЛАВЛЬ ж ажау, ҡушбаш; стая голавлей 

ажау эркеүе; ловить голавля удочкой ҡармаҡҡа 
ажау ҡаптырыу

ГОЛЕНАСТЫЙ, -ая, -ое оҙон сираҡлы (аяҡ
лы, ботло)

ГОЛЕНИЩЕ с ҡуныс; сапогй с длинными го 
ленйщами оҙон ҡуныслы итек; голенйще вален
ка быйма ҡунысы

ГбЛЕНЬ ж енсек, сираҡ; тонкая голень нәҙек 
сираҡ

ГОЛЁЦ м 1. (пресноводная рыба) еҙмыйыҡ 
2. (рыба северных морей) яланғас балыҡ 

ГОЛИК м ырҙын һеперткеһе (япраҡһыҙ) 
ГОЛКИПЕР м голкипер, ҡапҡа һаҡсыһы, 

ҡапҡасы
ГОЛЛАНДКА I ж см. голландцы
ГОЛЛАНДКА II ж] разг. (печь) галанка 
г о л л а н д с к и й , -ая, -ое голланд ...ы, Гол

ландия ...ы; голландское искусство Голландия 
сәнғәте; голландская порода скота голланд 
тоҡомло мал ♦ голландский сыр голланд сыры 

ГОЛЛАНДЦЫ мн. голландтар, голланд хал
ҡы / /  ед. голландец м голланд ир-аты; гол
ландка ж голланд ҡатын-ҡыҙы

гбло и голб нареч. таҡыр, яланғас 
ГОЛОВА ж 1. баш; голова болйт баш ауыр

та; конь мотает головой ат башын сайҡай; по
нурить голову башты эйеү 2. (единица счёта 
скота) баш; сто голов овец йөҙ баш һарыҡ 3. пе- 
рен. аҡыл, баш; светлая голова зирәк (аҡыллы 
кеше); человек с головой башлы кеше 4. л  и ж 
чего, кому-чему] разг. баш, башлыҡ; голова 
города ҡала башлығы 5. (передняя частъ отря
да, группы и т.п.) баш; голова демонстрации де
монстрацияның башы 6. (пищевой продукт в ви
де шара, конуса) баш; голова сыру бер баш сыр 
♦ без головы башһыҙ, алйот; с головой башлы, 
аҡыллы; в головах баш осонда; на голову (обру
шиться, посыпаться и т.п.) чью башҡа (төшөү); 
с головы кеше башынан (ниҙер йыйыу)] голова 
кружится баш әйләнә; голова идёт кругом у ко
го баш ҡатты, баш тубал кеүек; голова садовая 
ахмаҡ баш; вешать голову башты түбән эйеү, 
төшөнкөлөккә бирелеү; вскружйть голову кому 
башын әйләндереү; морочить голову кому башты 
ҡаңғыртыу; положить (сложйть) голову ҡорбан 
булыу, башты һалыу; заплатить головой ғүмерҙе 
биреү; отвечать (ручаться) головой за кого-что 
баш менән яуап биреү; вбить (вколотйть) в голо
ву себе что берәй нәмәне баштан сығармаҫҡа 
ныҡышыу; вбить (вколотйть) в голову что ба
шына туҡыу, башына һеңдереү; выбросить 
(выкинуть) из головы баштан сығарып ташлау; 
выйти (вылететь, выскочить) из головы баштан 
сығыу, онотолоу; не выходйть (не идтй) из голо
вы баштан сыҡмау, уйҙан китмәү; из головы вон 
баштан сыҡҡан, иҫтән сыҡҡан; ходйть на голове 
баш түбән йөрөү, ҡотороп шаярыу; в первую 
голову беренсе сиратта, иң Тәүҙә; дать голову на 
отсечёние башты киҫергә биреү (ниҙелер ысын 
тип ныҡышҡанда әйтелә)] иметь голову на пле
чах баш менән (уйлап) эш итеү; на голову выше 
кого әллә ни тиклем юғары (тороу) (аҡыл, әхлаҡ 
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голос
яғынан Һ.6.); на свёжую голову (заниматься, 
делать) что арымаҫ борон, баш арымағанда (шѳ- 
ғөлләнец, эшләц); на свою голову үҙ башына; с 
головой погрузйться (окунуться, уйтй и т.п.) во 
что берәй нәмәгә мөкиббән китеү, тулыһынса 
бирелеп китеү; с головы до ног; с ног до голо
вы баштан аяҡ; сам себе голова (хозяин, госпо
дин и т.п.) үҙе (үҙем, үҙең) баш, үҙе (үҙем, үҙең) 
түш; через голову чью кемдән дә булһа уҙып, 
кемгәлер Тәүҙә хәбәр итмәй (ҡаймалыр мөрә
жәғәт итец)

ГОЛОВАСТИК м сүмесбаш 
ГОЛОВАСТЫЙ, -ая, -ое прост. 1. ҙур баш

лы, тубал баш; головастая ворона ҙур башлы 
ала ҡарға 2. аҡыллы, зирәк; головастый человек 
аҡыллы кеше

ГОЛОВЁШКА ж торонбаш; в пёчи тлеет сы
рая головешка мейестә сей торонбаш быҫ
ҡып ята

ГОЛОВИЗНА ж балыҡ башы (ҡыҙыл балыҡ 
башы һәм һырты); суп с головизной балыҡ ба
шынан бешергән һурпа

ГОЛбВКА ж 1. уменьш. от голова 1, 6; 
2. баш, эшләпә; головка винта винт эшләпәһе; 
спйчечная головка шырпы башы 3. обычно мн. 
головки баш; сапожные головки итек баштары 

головнбй, -ая, -ое 1. баш ...ы; головная 
боль баш ауырыуы; головнбй убор баш кейеме 
2. (передовой) алдан (башлап) барыусы, баш
тағы, алдағы; головнбй отряд алдан барыусы от
ряд; головные вагоны баштағы вагондар 3. (ве
дущий) головное предприятие баш предприятие 
♦ головнбй мозг баш мейеһе

головнй ж 1. см. головешка 2. (болезнь 
злаков) торон; поражаться головнёй торон 
һуғыу (тейеү)

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ с баш әйләнеү; чув
ствовать головокружение баш әйләнеүен һиҙеү 

ГОЛОВОКРУЖ ИТЕЛЬНЫ Й, ая, ое
1. баш әйләндергес, баш әйләндерерлек (әйлә- 
нерлек); головокружйтельная высота баш әйлә 
нерлек бейеклек 2. перен. иҫ китерлек; голово
кружительный успех иҫ китерлек уңыш

ГОЛОВОЛбМКА ж башватҡыс (йомаҡ, мә
сьәлә); разгадывать головоломку башватҡыс 
сисеү

головолбмный, -ая, -ое башватҡыс, 
ҡатмарлы, бик ҡыйын; головолбмный вопрос
ҡатмарлы мәсьәлә

ГОЛОВОМбЙКА ж; разг. ҡаты шелтә, ныҡ 
ҡыҙҙырыу; задать головомойку бик ныҡ ҡыҙ
ҙырыу

г о л о в о р е з  м; разг. башкиҫәр 
головотйп м; разг., неодобр. йүнһеҙ, бә- 

шәлкәһеҙ кеше
ГОЛОВОТЙПСТВО с; разг., неодобр. йүн

һеҙлек, бәшәлкәһеҙлек
ГОЛбВУШ КА ж; разг., ласк, от голова 1, 3

ГОЛОГРАФИЯ ж голография (тулҡындар 
цҙгәреше нигеҙендә объектты кцләмле итеп 
төшөрөц ысулы)

гблод м 1. ашағы килеү, асығыу, ас булыу; 
почувствовать гблод ашағы килә башлау; уто
лить гблод асығыуҙы баҫыу; морйть голодом 
асҡа интектереү; умереть от голода астан үлеү 
2. (массовое бедствие) аслыҡ, ҡытлыҡ, йот, 
йотлоҡ; начался гблод йотлоҡ башланды 3. пе
рен. (нехватка чего-л. нужного) ҡытлыҡ; книж
ный гблод китапҡа ҡытлыҡ

ГОЛОДАНИЕ с 1. см. голодать 2. (в живом 
организме) ҡытлыҡ, етешмәү; кислородное го
лодание кислородҡа булған ҡытлыҡ; сахарное 
голодание шәкәр етешмәү

ГОЛОДАТЬ несоә. 1. (испытывать голод) 
асығыу, ас булыу 2. (воздерживаться от пищи) 
ас тороу (йөрөү); голодать целый день кѳнѳ 
буйы ас тороу

ГбЛОДНО 1. нареч. ас, аслы-туҡлы; жить 
голодно ас йәшәү 2. в знач. сказ., безл. аслыҡ; 
во время войны было голодно һуғыш ваҡытын 
да аслыҡ булды

ГОЛбДНЫ Й, ая, ое 1. ас; голодный скот ас 
мал; на голодный желудок ас ҡарынлай; быть 
голодным ас булыу 2. ас, астан (булған), ас
лыҡтан (булған); голодная смерть аслыҡтан 
булған үлем, астан үлеү 3. аслыҡ, йот, йотлоҡ, 
ҡытлыҡ; голодный год аслыҡ йыл; голодный 
край йот яҡ 4. разг. аслы-туҡлы, етер-етмәҫ; го
лодный паёк етер-етмәҫ паёк

ГОЛОДбВКА ж; разг. аслыҡ, ашауҙан баш 
тартыу; объявить голодовку аслыҡ иғлан итеү 

ГОЛОЛЕД м см. гололедица 
ГОЛОЛЁДИЦА ж боҙлауыҡ, тайғаҡ; на ули

це гололедица тышта боҙлауыҡ
голонбгий, -ая, -ое разг. ялан аяҡ (аяҡ

лы), яланғас аяҡлы; голонбгий мальчйшка ялан 
аяҡлы малай

ГОЛОПУЗЫЙ, -ая, -ое прост, яланғас ҡор
һаҡлы (ғәҙәттә, балаларға ҡарата)

гблос м 1. в разн. знач. тауыш; высокий 
гблос нәҙек тауыш; нйзкий гблос ҡалын тауыш; 
детские голоса балалар тауышы; решающий 
гблос хәл иткес тауыш; гблос моторов моторҙар 
тауышы; гблос соловья һандуғас тауышы; под
счёт голосов тауыштарҙы иҫәпләү (һайлау ва
ҡытында); романс для женского голоса ҡатын 
ҡыҙ тауышы өсөн романс; избрать большинст
вом голосов күпселек тауыш менән һайлау; по
высить гблос тауыш күтәреү; узнать по голосу 
тауыштан таныу 2. перен. ауаз, тауыш; внутрен
ний гблос эске ауаз; гблос совести выждан ауа
зы 3. (мнение, суждение) фекер, һүҙ; гблос чи
тателей уҡыусылар фекере; прислушиваться к 
голосу народа халыҡтың фекеренә ҡолаҡ һалыу 
♦ во весь гблос бар көскә (һөрән һалыу, һө
рәнләү); (все) в одйн гблос бер тауыштан; с чу- 
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голосистый
жбго голоса петь кеше һүҙен һөйләү, кеше йы
рын йырлауголосистый, -ая, -ое көслө тауышлы 

ГОЛОСИТЬ несоә. 1. что и без доп.; прост. 
аҡырып йырлау (ҡысҡырыу); голосить песню 
аҡырып йыр йырлау 2. (громко, с причитания
ми плакатъ) һамаҡлап (әйтемләп) илау; голо 
сйть по покойнику мәйет өҫтөндә әйтемләп илау голослбвный, -ая, -ое дәлилһеҙ; голо
словное обвинение дәлилһеҙ ғәйепләү

ГОЛОСОВАНИЕ с тауыш, тауыш биреү; от
крытое голосование асыҡ тауыш биреү; тайное 
голосование йәшерен тауыш биреү; ставить воп
рос на голосование мәсьәләне тауышҡа ҡуйыу 

ГОЛОСОВАТЬ несоә. 1. за кого-что тауыш 
биреү; каждый избиратель голосует лйчно һәр 
һайлаусы үҙе тауыш бирә 2. что тауышҡа 
ҡуйыу 3. разг. ҡул күтәреү; голосовать на до
роге юлда ҡул күтәреү (машина һ.6. туҡтатыу 
өсөн)голосовбй, -ая, -ое тауыш ...ы; голосо
вбй аппарат тауыш аппараты; голосовые связки
тауыш ярылары; голосовая щель тауыш ярыла- 
рындағы ярыҡ

ГОЛУБЕВбДСТВО с күгәрсен аҫрау (үр
сетеү)

ГОЛУБЁТЬ несоә. 1. (виднеться — о чём-л. 
голубом) күгелйемләнеп (зәңгәрләнеп) күренеү 
2. (становиться голубым) күгелйемләнеү, зәң
гәрләнеү; нёбо голубело күк зәңгәрләнде

ГОЛУБИЗНА ж зәңгәрлек; небесная голу
бизна күк йөҙө зәңгәрлеге

ГОЛУБИКА ж күк көртмәле 
ГОЛУБИНЫЙ, -ая, -ое күгәрсен ...ы; голу 

бйное яйцб күгәрсен йомортҡаһы; голубйная 
почта күгәрсен почтаһы

ГОЛУБИТЬ несов. кого-что; поэт, иркәләү 
ГОЛУБКА ж 1. инә күгәрсен 2. разг. күгәр

сенкәй (ҡатын-ҡыҙга иркәлән өндәшец һцҙе) 
ГОЛУБОГЛАЗЫЙ, -ая, -ое зәңгәр күҙле; го

лубоглазый мальчик зәңгәр күҙле малай
ГОЛУБбЙ, -ая, -ое зәңгәр, күк; голубые гла

за зәңгәр күҙҙәр; голубое небо зәңгәр күк ♦ го
лубая кровь ғали зат, аҡһөйәк; голубой песец 
күк төлкө; голубой экран зәңгәр экран

ГОЛУБЦЫ мн. (ед. голубец м) голубцы (кә
беҫтәгә төрөп бешерелгән ит, дөгө ашамлыгы) 

ГОЛУБЧИК м; разг. күгәрсенем, иркәм, ҡә
ҙерлем (ир кешегә ҡарата); голубка ж күгәр
сенкәй (ҡатын-ҡыҙга ҡарата)

ГбЛ УБЬ м күгәрсен; голубка ж инә 
күгәрсен; дйкий голубь ҡыр күгәрсене ♦ голубь 
мйра тыныслыҡ күгәрсене

ГОЛУБЙТИНА ж күгәрсен ите 
ГОЛУБЙТНИК м 1. күгәрсен аҫраусы, кү

гәрсен тотоусы 2. (ловчая птица) күгәрсен тип
кес (йыртҡыс ҡош) 3. разг. см. голубятня 

ГОЛУБЙТНЯ ж күгәрсен кетәге

гблый, -ая, -ое 1. яланғас, шәрә; голые 
ноги яланғас аяҡ 2. (лишённый растительно
сти) ҡола, яланғас, шәрә, таҡыр; голая степь 
ҡола дала; голое дерево шәрә ағас; голая голо
ва таҡыр баш 3. (ничем не покрытый) ҡаҡ; 
спать на голом полу ҡаҡ иҙәндә йоҡлау 
4. прям., перен.; разг. ҡоро; голые факты ҡоро 
факттар; голые цйфры ҡоро һандар 5. перен. ап- 
асыҡ, асыҡтан-асыҡ; голая йстина ап-асыҡ хә
ҡиҡәт; голое любопытство асыҡтан-асыҡ ҡы
ҙыҡһыныу ♦ голая соль шау тоҙ; голые стены 
буш стеналар; брать (взять) голыми руками 
анһат ҡына ҡулға төшөрөү; гол как сокол 
ауыҙын асһа, үпкәһе күренә

гольпи м 1. разг. шәрә бала, шәрә кеше 
2. (гладкий камень) шыма йомро таш

голышбм нареч.; разг. яланғас (шәрә) ки
леш; бегать голышбм шәрә килеш йүгереп йөрөү 

ГОЛЬЕ с; спец. 1. (части мясной туши) ба- 
шы-эсәге (баш-аяҡ, цпкә-бауыр, эсәктәр) 
2. (кожа) ейелгән тире

ГОЛЬФ м гольф (АҠШ-та, Англияла һ.б. ил
дәрҙә таралган сәкән менән туп һугыу уйыны) 
♦ брюки гольф гольф салбар (балагы тубыҡтан 
тцбән эленә торган ҡыҫҡа салбар); носкй гольф; 
чулкй гольф гольф ойоҡ (ҡунысы тубыҡҡа ҡәҙәр) 

ГОМЕОПАТ м гомеопат (табип) 
ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое гомеопатия 

...ы; гомеопатйческая аптека гомеопатия дарыу - 
ханаһы; гомеопатйческие средства гомеопатия 
саралары

ГОМЕОПАТИЯ ж гомеопатия (ауырыта 
торган дарыуҙарҙы сирлегә аҙлап биреп, һа
уыҡтырыу ысулы)

ГОМЕРИЧЕСКИЙ: гомерйческий смех
(хохот) тыйыла алмай көлөү, шарҡылдап көлөү 

гбмон м; разг. шау-шыу, сыр-сыу; птйчий 
гбмон ҡоштар сыр-сыуы

ГОМОНИТЬ несоә.; прост, сыр-сыу килеү 
ГОМОСЕКСУАЛЙЗМ м гомосексуализм 

(бер енестәге кешеләрҙең бер-беренә тәбиги 
булмаган енси ынтылышы)

гон м 1. СМ. гнать, гнаться 1; 2. охот, эҙәр
лекләү (ауҙа) 3. спец, (состояние зверей в 
брачный период) ҡауышыу, ҡарығыу; гон вол
ков бүреләр ҡарығыуы

ГОНГ м гонг (музыка ҡоралы, сигнал бирец 
өсөн дә ҡулланыла); ударить в гонг гонг һуғыу; 
прозвучал гонг гонг яңғыраны

ГОНДбЛА ж гондола (1. яҫы төплө, мороно 
менән ҡойрого бейек итеп эшләнгән, пассажир
ҙар өсөн, гәҙәттә, каютаһы йәки япмаһы булган 
бер ишкәкле Венеция кәмәһе 2. һауа шарының 
кеше ултыра торган кәрзине һәм дирижаблдә 
йәки аэростатта кеше, төрлө ҡорамал урын
лашҡан урын 3. т. юл. йөктө бушатыу өсөн 
төбө асылмалы, тцбәһеҙ вагон)

240



ГОРБИНКА
ГОНДОЛЬЁР м гондольер (гондола иш

кәксеһе)
ГОНЁНИЕ с эҙәрләү, эҙәрлекләү; подверг

нуться гонениям эҙәрлекләүгә дусар ителеү 
(булыу)

ГОНЁЦ м сапҡын, атсабар; послать гонца
сапҡын ебәреү

ГОНИТЕЛЬ м эҙәрләүсе, йәберләүсе, ҡы
ҫыусы

ГбНКА ж 1. см. гнать, гнаться; гонять, го
няться 2. разг. (спешка) ҡабаланыу, ашығыс
лыҡ; перед отъездом началась гонка китер ал 
дынан ашығыслыҡ башланды 3. мн. гонки 
уҙыш, ярыш; автомобйльные гонки автомо
билдәр уҙышы; лыжные гонки саңғы ярышы 
♦ гонка вооружений ҡыҙыу ҡоралланыугбнкий, -ая, -ое охот, йүгерек; гонкая 
борзая йүгерек бурҙайгонокбкк м; мед. гонококк (гонорея 
микробы)

ГбНОР м һауалылыҡ, маһайыусанлыҡ, эре
лек, тәкәбберлек; человек с гонором тәкәб
бер кеше

ГОНОРАР м гонорар (яҙыусы, рәссам һ.6. 
ижадсы кешеләрҙең хеҙмәтенә килешец буйын
са тцләнә торган аҡсалата эш хаҡы); автор
ский гонорар автор гонорары; получить гонорар
гонорар алыу

ГОНОРАРНЫЙ, -ая, -ое гонорарлы; гоно
рарная статья гонорарлы мәҡәлә; гонорарное 
издание словаря һүҙлектең гонорарлы баҫмаһы 

ГОНОРЁЯ л к; мед. гонорея (гонококтан бар
лыҡҡа килеп, бәцел юлын эренләтә торган ве
нерик ауырыу)гбночный, -ая, -ое уҙышыу ...ы, ярыш 
...ы; гбночный автомобйль уҙышыу автомобиле; 
гоночная лодка уҙышыу кәмәһегонт м собир. гонт (бер сите йоҡа итеп 
юнылып, икенсеһе ырмаулап, нәҙек таҡта рә- 
цешендә эшләнгән тцбә ябыу материалы) гонтовбй, -ая, -ое гонтлы, гонт менән ябыл
ған; гонтовая крыша гонт менән ябылған түбә 

ГОНЧАК м; охот, эҙәрлекләүсе (тазы) эт 
ГОНЧАР м көршәксе
ГОНЧАРНИЧАТЬ несоә. көршәк яһау менән 

шөғөлләнеү
ГОНЧАРНЫЙ, -ая, -ое 1. көршәк яһау ...ы; 

гончарное искусство көршәк яһау сәнғәте 
2. балсыҡ, балсыҡтан яһалған; гончарные из
делия балсыҡтан яһалған нәмәләр

ГбНЧАЯ ж; охот, тазы (эҙәрлекләүсе) эт гбнщик м; спорт, уҙышсы, уҙышта ҡатна
шыусы; гбнщик-мотоциклйст уҙышсы мото
циклист

ГОНЬБА ж  с м . г о н  1, 2гонйть несов. 1. см. гнать 2. кого; разг. 
(посылать) йүгертеү, йөрөтөү; гонять ребёнка с 
поручениями баланы йомош менән йүгертеү, (за

ставлять отвечать по разным частям учебной 
программы) буйынса ҡыуыу (һорау); гонять по 
всему курсу бөтә үтелгән курс буйынса ҡыуыу 
♦ лодыря гонять ел ҡыуыу, эт һуғарыу (буш 
йѳрѳц)гонйться несов. 1. см. гнаться 1, 2 ; 2. за
кем-чем; разг. йөрөү, сабыу; гоняться за редки
ми кнйгами һирәк осрай торган китаптар арты
нан йөрөү ♦ гоняться за двумя зайцами ике 
кәмә ҡойроғон тотоу

ГОП межд. һоп ♦ не говорй гоп, пока не пе
репрыгнешь алдан ҡысҡырған кәкүктең башы 
ауырта

ГОПАК м гопак (украин халыҡ бейеце һәм 
шуның көйө)гоплй межд. см. гоп

ГОРА ж 1. тау; Уральские горы Урал тауҙа
ры; ледяная гора боҙ тауы; кататься с горы тау
ҙан шыуыу 2. мн. горы (горная местность) 
тауҙар, таулы урын; жить в горах таулы урында 
йәшәү 3. чего, из чего (множество) тау-тау, 
өйөм-өйөм, бик күп; горы книг өйөм-өйөм китап; 
во дворе лежат горы ящиков ишек алдында тау 
тау йәшниктәр ята ♦ гора с плеч (свалйлась) 
өҫтән тау төшкәндәй булды; не за горами артыҡ 
алыҫ түгел, яҡында; в гору идтй (подниматься) 
юғары күтәрелеү, эш-хәл шәпкә китеү, уңыш
тарға ирешеү; под гору идтй (катиться и т.п.) 
түбән төшөү, кирегә китеү (уңышһыҙлыҡтарға 
осрау); как на каменную гору надеяться на ко
го-что бик ныҡ ышаныу; пир горой мул һый, 
хан туйы; стоять (встать, стать) горой за кого- 
что кемдер (ниҙер) өсөн ныҡ тороу, кемделер 
(ниҙелер) үлеп яҡлашыу; сулйть (обещать) зо
лотые горы алтын тауҙар вәғәҙә итеү

ГОРАЗД на что, в чём в знач. сказ., с не
он/?.; прост, оҫта, булдыра; врать горазд ал
дауға оҫта; на выдумки горазд төрлө нәмә уйлап 
сығарыуға оҫта ♦ кто во что горазд кем нисек 
булдыра ала, һәр береһе үҙенсә

ГОРАЗДО нареч. байтаҡ, шаҡтай, күп; он го
раздо выше брата ул ағаһынан байтаҡ бейек; 
здесь гораздо просторнее бында шаҡтай иркен 

ГОРБ м 1. бөкрө, көмрө; горб на спинё арҡа
лағы бөкрө 2. (у верблюдов) үркәс; верблюжий 
горб дөйә үркәсе 3. (на плоскости) көмрө; со
строгать горб на доскё таҡтаның көмрөһөн йы
шып алыу ♦ своим горбом (добывать, зарабаты
вать и т.п.) үҙ елкәһе менән, үҙенең ҡул көсө ме
нән (табыу); испытать на своём горбу үҙ елкә 
һендә татыу

ГОРБАТЫЙ, ая, ое 1. (о человеке) бөкрө, 
көмрө; горбатый человек бөкрө кеше 2. (изогну
тый) көмрө, кәкре; горбатый мост көмрө күпер; 
горбатый нос көмрө танау 3. в знач. сущ. гор
батый м и горбатая ж бөкрө, көмрө

ГОРБИНКА ж көмрө, кәкре; нос с гор 
бйнкой көмрө танау 
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ГОРБИТЬ
ГбРБИТЬ несоѳ. что бөкрәйтеү, көмрәйтеү, 

кәкрәйтеү; горбить спйну арҡа көмрәйтеү
ГбРБИТЬСЯ несоө. бөкрәйеү, көмрәйеү; 

горбиться при ходьбе бөкрәйеп йөрөү
ГОРБОНбСЫЙ, -ая, -ое көмрө танаулы 
ГОРБЁН М И ГОРБУНЬЯ ж бөкрө, көмрө 
ГОРБУША ж горбуша, көмрө балыҡ 
ГОРБУШКА ж ҡыйыр, ҡыйырсыҡ; отрезать 

горбушку от круглого ржаного хлеба түңәрәк 
арыш икмәгенән ҡыйырсыҡ телеп алыу

ГОРБЫЛЬ м гәрбил, таҡта ҡыртышы; берё
зовый горбыль ҡайын гәрбиле

ГОРДЕЛЙВЫЙ, -ая, -ое эре, тәкәббер, 
маһайыусан, ғорур; горделивая осанка ғо
рур һын

ГОРДЁЦ м һауалы (эре) ир-ат; гордячка ж; 
разг. һауалы (эре) ҡатын-ҡыҙ

ГбРДИЕВ: гордиев узел сисә алмаҫлыҡ 
мәсьәлә, буталсыҡ эш-хәл

ГОРДИТЬСЯ несоө. 1. кем-чем ғорурланыу, 
маҡтаныу; гордйться успехами уңыштар менән 
ғорурланыу 2. разг. (бытъ высокомерным) тә
кәбберләнеү, эреләнеү, танау сөйөү

ГбРДОСТЬ ж 1. ғорурлыҡ; мужская гор
дость ирҙәр ғорурлығы; говорйть с гордостью 
ғорурлыҡ менән һөйләү; испытывать гордость 
ғорурлыҡ тойоу 2. чья ғорурлыҡ; этот студент— 
гордость института был студент — институттың 
ғорурлығы 3. (высокомерие) һауалылыҡ, эре
лек; обвинйть в гордости кемделер һауалылыҡта 
ғәйепләү

ГбРДЫ Й, ая, ое 1. ғорур; гордый человек
ғорур кеше; гордый взгляд ғорур ҡараш 2. пе- 
рен. мәғрур; гордые сосны мәғрур ҡарағайҙар
3. перен. (возвышенный) бөйөк, илаһи; гордые 
мечты бөйөк хыялдар 4. (высокомерный) һауа
лы, эре

ГбРЕ с 1. ҡайғы, хәсрәт, зар; делйть горе и 
радость ҡайғыны һәм шатлыҡты уртаҡлашыу; 
жить в горе хәсрәт эсендә йәшәү; говорйть о
своём горе үҙ зарыңды һөйләү 2. (несчастье) 
бәхетһеҙлек, бәлә-ҡаза ♦ горе горькое ҡара 
ҡайғы; и горя мало кому иҫе лә китмәй; ике 
ятып, бер төшөнә лә инмәй; с горем пополам 
көс-хәл менән

ГбРЕ ... ирон. йорат, шәрәмәт; горе-рыбак 
балыҡсы шәрәмәте; гбре-руководйтель етәксе 
йораты

ГОРЕВАТЬ несов. ҡайғырыу, хәсрәтләнеү, 
көйөнөү; сильно горевать ныҡ ҡайғырыу; не го
рюй ҡайғырма

ГОРЁЛКА ж горелка (газ плитаһында һ.б.)', 
сварочная горелка иретеп йәбештереү горелкаһы 

ГОРЁЛКИ мн. әбәк-көбәк; играть в горёлки
әбәк-көбәк уйнау

ГОРЁЛЫЙ, -ая, -ое 1. янған, көйгән, ҡыҙған; 
горелая корка көйгән ҡыртыш; горелый лес

янған урман; горелый хлеб ҡыҙған ашлыҡ 
2. спец. серегән, бурһыған; горелая кожа сере
гән күн 3. в знач. сущ. горелое с көйөк; пахнет 
горелым көйөк еҫе килә

ГОРЕЛЬЁФ м горельеф (яҫылыҡ өҫтөнэ кц- 
ләменең яртыһынан кцберәге ҡалҡыу итеп 
яһалган һын)

ГОРЕМЫКА м и ж] разг. әҙәм имгәге, хәсрәт 
тоҡсайы

ГОРЕМЬТЧНЫИ, -ая, -ое бәхетһеҙ, бисара, 
ҡайғы-хәсрәтле; горемычное житьё ҡайғы-хәс
рәтле тормош; горемычный человек бәхетһеҙ 
кеше

ГбРЕСТНЫЙ, -ая, -ое ҡайғылы, хәсрәтле, 
зарлы; горестная весть ҡайғылы хәбәр; горест
ные минуты ҡайғылы минуттар; горестное лицо
хәсрәтле йөҙ

ГбРЕСТЬ ж 1. (скорбь) ҡайғы, хәсрәт 2. мн. 
горести ҡайғы-хәсрәт, бәхетһеҙлек; пережйть 
много горестей күп ҡайғы-хәсрәт кисереү

ГОРЁТЬ несоө. 1. ө разн. знач. яныу; дрова 
хорошо горят утын яҡшы яна; масло горйт на 
сковороде табалағы май яна; лампочка горйт 
лампочка яна; всё тёло горйт от высокой темпе
ратуры юғары температуранан бөтә тән яна 
2. разг. яныу, юҡҡа сығыу; план горйт план 
яна; путёвка горйт путевка яна 3. яныу, балҡыу; 
звёзды горят на ночном нёбе төнгө күк йөҙөндә 
йондоҙҙар балҡый; глаза его горят от радости 
шатлыҡтан күҙҙәре яна 4. яныу, ҡыҙарыу; уши 
горят ҡолаҡтар ҡыҙара 5. (претъ, гнитъ) яныу, 
ҡыҙыу; зерно в ларё начало горёть әрйәлә аш
лыҡ ҡыҙа башланы 6. обычно чем яныу, бик 
ныҡ теләү; горёть любовью ғишыҡ утында 
яныу; горёть желанием теләк менән яныу 7. на 
ком-чём\ разг. (быстро изнашиваться) тетелеү, 
тиҙ туҙыу ♦ душа (сёрдце) горйт йөрәк яна; ра
бота горйт в руках у кого ҡулына күҙ эйәрмәй; 
земля горйт под ногами у кого ҡайҙа баҫырға 
урын тапмай (ауыр хәлгә ҡалыу хаҡында)', не 
горйт ашығыс түгел

ГбРЕЦ  М  И ГОРЙНКА ж  таулы, тауҙа йә
шәүсе (кеше)

ГОРЁЦ м ҡымыҙлыҡ; горец змеиный йылан 
тамыр ҡымыҙлығы

ГбРЕЧЬ ж 1. әсе, әсе тәм; горечь полыни
әрем әсеһе; ощутйть горечь во рту ауыҙҙа әсе 
тәм тойоу 2. (чувство) әсенеү, йөрәк әрнеше; 
горечь утраты юғалтыуҙан әсенеү, юғалтыу 
ауырлығы

ГОРЕЧАВКА ж бабасыр уты 
ГОРИЗбНТ м 1. ө разн. знач. офоҡ, күк йө

ҙө; солнце скрылось за горизонтом ҡояш офоҡ 
артына йәшеренде; весь горизонт закрыт гус
тыми тучами күк йөҙө ҡуйы болоттар менән ҡап
ланған; открыть новые горизонты в науке фәндә 
яңы офоҡтар асыу; творческие горизонты ижа- 
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ГОРНЯК
ди офоҡтар 2. геол. горизонт; горизонт воды 
һыу горизонты; нефтеносный горизонт нефтле 
горизонт ♦ появйться на горизонте килеп сы 
ғыу, күренә башлау (кеше араһында); исчезнуть 
с горизонта чьего юҡ булыу, күренмәй башлау 

ГОРИЗОНТАЛЬ ж горизонталь; по горизон
тали горизонталь буйынса

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, ая, -ое горизонталь; 
горизонтальная линия горизонталь һыҙыҡ; гори
зонтальная плоскость горизонталь яҫылыҡ 

ГОРИЛЛА ж горилла (кешегә оҡшаш иң эре 
маймыл)

ГОРИСТЫИ, -ая, -ое таулы; гористая мест
ность таулы урын

ГОРИХВбСТКА ж ҡыҙылғойроҡ 
ГОРИЦВЁТ м умырзая; горицвет весенний

яҙғы умырзая; горицвет красный ҡыҙыл 
умырзая

ГбРКА ж 1. уменьш. от гора 1, 3; 2. горка 
(һауыт-һаба шкафы)

ГбРКНУТЬ несов. әсеү, әсе тәм инеү 
ГОРКбМ  м (городской комитет) горком 

(ҡала комитеты)
ГОРЛАНИТЬ несов. что и без доп.; прост. 

аҡырыу, аҡырып йырлау, ҡысҡырып йырлау 
(һөйләшеү һ.б.)

ГОРЛАСТЫЙ, -ая, -ое прост, әсе тауыш
лы, аҡырыусан, ларылдаҡ; горластый петух 
әсе тауышлы әтәс; горластый человек ларылдаҡ 
кеше

ГбРЛИНКА и ГбРЛИЦА ж алатуба, урман 
күгәрсене

ГбРЛО с 1. тамаҡ, боғаҙ; в горле пересохло
тамаҡ кипте; болезни горла тамаҡ ауырыуҙары; 
кровь идёт горлом боғаҙҙан ҡан килә 2. (у сосу
да) ауыҙ, муйын; горло бутылки шешә ауыҙы 
3. (устье) тамаҡ; горло залйва ҡултыҡ тамағы 
♦ дыхательное горло анат. ҡурылдай, боғар
лаҡ; по горло муйындан; дел по горло эш му
йындан; поперёк горла стать (встать и т.п.) та 
маҡҡа таш булып (арҡыры) тороу; взять (брать, 
схватйть) за горло алҡымдан алыу; наступить 
на горло кому алҡымға йәбешеү; во всё горло 
(кричать, петь и т.п.) тамаҡ ярылғансы, тамаҡ 
ярып (йыртып) (ҡысҡырыу, йырлау һ.б.); при
стать с ножом к горлу тамаҡҡа бысаҡ терәү 
(ниҙер талап итец); сыт по горло: 1) бик туҡ, 
бер ҡабыр урын юҡ; 2 ) чем туйҙырған, артығы 
менән еткән; по горло сыт приключениями ма 
жаралар (баштан үткәндәр) артығы менән еткән 

ГОРЛОВЙНА ж 1. ауыҙ (тарая барган тә
рәп тишек); горловйна вулкана вулкан ауыҙы; 
горловина парового котла пар ҡаҙанының 
ауыҙы 2. (узкий проход) үҙәк; горловйна рекй 
йылға үҙәге

ГОРЛОВбЙ, -ая, -ое тамаҡ ...ы; горловая 
болезнь тамаҡ ауырыуы

ГбРЛЫШ КО С 1. уменыи.-ласк, от горло 1; 
2. (у  сосуда) ауыҙ; горлышко бутылки шешә 
ауыҙы

ГОРМ бН м; физиол. гормон (эске секреция 
биҙҙәре эшләп сыгара торган матдә); гормоны 
щитовйдной железы ҡалҡан биҙ гормондары 

г о р м о н а л ь н ы й , -ая, -ое физиол. 1 . гор
мональ, гормон ...ы; гормональное вещество 
гормональ матдә, гормон матдәһе 2. гормонлы; 
гормональный препарат гормонлы препарат 

ГОРН I м 1. (печь) усаҡ; кузнечный горн ти
мерлек усағы 2. горн (домна мейесенең аҫҡы 
өлөшө)

ГОРН II м борғо; пионерский горн пионер 
борғоһо

ГОРНЙСТ м борғосо
ГбРНИЧНАЯ ж хеҙмәтсе ҡатын-ҡыҙ; гор

ничная в гостинице ҡунаҡханалағы хеҙмәтсе 
ҡатын-ҡыҙ

ГОРНОВбЙ м горновой (домналағы эшсе) 
ГОРНОЗАВбДСКИЙ, ая, ое тау сәнәғәте 

...ы, тау заводы ...ы; горнозаводский район тау
сәнәғәте районы

ГОРНОЗАВбДЧИК м горнозаводчик, тау за
воды хужаһы

ГОРНОЛЫЖНИК м и ГОРНОЛЫЖНИЦА
ж тау саңғысыһы

ГОРНОЛЫЖНЫЙ, -ая, -ое тау саңғыһы 
...ы; горнолыжная база тау саңғыһы базаһы; 
горнолыжный спорт тау саңғыһы спорты

ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫЙ, ая, ое тау 
сәнәғәте ...ы; горнопромышленный район тау 
сәнәғәте районы

ГОРНОРАБбЧИЙ м тау эшсеһе, тау сәнәғәте 
эшсеһе

ГОРНОРУДНЫЙ, -ая, -ое тау тоҡомдары 
...ы; горнорудные предприятия тау тоҡомдарын 
эшкәртеү предприятиелары

ГОРНОСПАСАТЕЛЬ м  тау эштәрендә ҡот
ҡарыусы

ГОРНОСТАЕВЫЙ, ая, ое 1. аҫ ...ы; горно
стаевый мех аҫ тиреһе 2. аҫ; горностаевый во
ротник аҫ яға

ГОРНОСТАИ м 1. аҫ; детёныш горностая аҫ
балаһы 2. (мех) аҫ тиреһе; обшитая горностаем 
шапка аҫ тиреһе менән тышланған бүрек

ГбРНЫ Й, -ая, -ое 1. в разн. знач. тау ...ы; 
горные вершины тау түбәләре; горный ключ тау 
шишмәһе; горные лыжи тау саңғыһы; горный 
орёл тау бөркөтө; горные породы тау тоҡомда
ры; горные работы тау эштәре 2. таулы; горная 
страна таулы ил ♦ горный лён тау етене (асбест 
төрө); горный хрусталь тау гәлсәре (кварцтың 
цтә кцренмәле төрө)

ГОРНЯК м горняк, таусы (1. тау сәнәғәте 
эшсеһе 2. тау инженерҙары йәки таусылар 
әҙерләгән уҡыу йорто студенты)



ГОРНЯЦКИЙ, -ая, -ое горняктар . ..ы, тау
сылар ...ы; горняцкий посёлок таусылар ҡа
сабаһы

ГбРО Д  м 1. ҡала; областной город әлкә ҡа 
лаһы; жить за городом ҡала ситендә йәшәү 
2. ист. ҡәлғә ♦ ни к селу ни к городу 
урынһыҙға, тейешһеҙгә

ГбРО Д  ГЕРбЙ  м герой ҡала 
ГОРОДИТЬ несоә. что\ разг. һөйләү; глупо

сти городить ахмаҡ һүҙ һөйләү; городйть чепу
ху юҡ-барҙы һөйләү ♦ огород городйть юҡҡа 
маташыу, файҙаһыҙ эш менән булыу

ГОРОДИЩЕ с ; археол. ҡаласыҡ; раскапы
вать городище ҡаласыҡты ҡаҙыу

ГОРОДКИ мн. (ед. городок м) бура; играть 
в городкй бура һуғыу

ГОРОДНИЧИИ м; ист. ҡала башлығы 
ГОРОДОВбЙ м\ ист. городовой (револю

циям  тиклем Рәсәйҙә ҡала полицияһындамы 
тцбән дәрәжә)

ГОРОДбК м 1. уменьш. от город 1; 2. ҡала
сыҡ; военный городок хәрби ҡаласыҡ; сту
денческий городок студент ҡаласығы

ГОРОДбШ НИК м бура һуғыусы (уйынсы) 
ГОРОДбШ НЫЙ, -ая, -ое бура һуғыу ...ы; 

городошный спорт бура һуғыу спорты; городош
ная площадка 6jp a  һуғыу майҙансығы

ГОРОДСКбИ, -ая, -ое ҡала ...ы; городская 
улица ҡала урамы; городской транспорт ҡала 
транспорты

ГОРОЖАНИН м и ГОРОЖАНКА ж ҡала 
кешеһе, ҡалала йәшәүсе

ГОРОСКбП м гороскоп, йондоҙнама (берәй
һенең яҙмышы йәки ниндәйҙер ваҡшаның ни 
менән бөтөцен алдан әйтец өсөн астрологтар 
тарафынан йондоҙҙарҙың урынлашыу тәрти
бенән сымын төҙөлгән таблица)

ГО РбХ  м борсаҡ ♦ как об стену (стенку) го
рох ҡолағына ла элмәй, уға әйттең ни ҙә әйт
мәнең ни; при царе Горохе шутл. хан заманын
да, бик күптән

ГОРбХОВЫ Й, -ая, -ое 1. борсаҡ ...ы; го
роховый стручок борсаҡ ҡуҙағы; гороховый суп
борсаҡ ашы 2. (о цвете) борсаҡ төҫлө, һорғолт 
һары; гороховый пиджак һорғолт һары пинжәк 
♦ чучело гороховое; шут гороховый әҙәм 
көлкөһө (мәсхәрәһе)

Г О Р бПТЕК м 1. уменьш. от горох 2. (кра
пинка на материи) бөрсөк; ткань в горошек 
бөрсөклө туҡыма ♦ зелёный горошек йәшел 
борсаҡ

ГОРбШ ИНА ж 1. (бер) борсаҡ, борсаҡ бөр
төгө 2. см. горошек 2

ГОРбШ ИНКА ж; уменьш. от горошина 
ГбРСКИЙ, -ая, -ое таулы ...ы; горская де

ревня таулылар ауылы; горские племена таулы
лар ҡәбиләләре

ГОРСОВЁТ м ҡала советы

ГОРНЯЦКИЙ
ГбРСТКА ж; разг. см. горсть 
ГбРСТОЧКА ж; уменьш. от горсть 
ГОРСТЬ ж 1. ус; зачерпнуть горстью воды

усҡа һыу алып һирпеү 2. чего бер ус; горсть 
соли бер ус тоҙ 3. бер төркөм; горсть храбрецов
бер төркөм батырҙар

ГОРТАННЫЙ, ая, ое 1. тамаҡ ...ы; гор 
тайные мышцы тамаҡ мускулдары; гортанные 
согласные лингв, тамаҡ төбө тартынҡылары
2. тамаҡ төбө менән; слышался гортанный говор
тамаҡ төбө менән һөйләшеү ишетелә ине 

ГОРТАНЬ ж; анат. тамаҡ 
ГОРЧИТЬ несоә. әсе тәм килеү, күкһегән 

тәм килеү; масло горчйт майҙан күкһегән тәм 
килә

ГОРЧИЦА ж гәрсис (цҫемлек һәм шул цҫем- 
лектән әҙерләнә торман аш тәмләткес)

ГОРЧИЧНИК м горчичник; поставить гор
чичник горчичник ҡуйыу

Г ОРЧЙЧНИЦА ж гәрсис һауыты 
ГОРЧЙЧНЫИ, -ая, -ое гәрсис ...ы; гор

чичное масло гәрсис майы
ГОРШЁЧНИК м көршәксе, көршәк яһаусы 

(оҫта)
ГОРШ бК м көршәк, сүлмәк; цветочный гор

шок сәскә көршәге ♦ от горшка два вершка
ҡарыш буйы (бала йәки буйма бик бәләкәй 
кеше)

ГОРЬКИЙ, ая, ое 1. әсе, асы; горький вкус 
әсе тәм; горькое лекарство әсе дарыу 2. әсе, 
асы, аяныслы; горькая правда әсе хәҡиҡәт; 
горькая доля аяныслы яҙмыш; горькая усмеш
ка әсе йылмайыу; горькие слёзы әсе күҙ йәше
3. разг. (несчастный) ҡыҙғаныс, бәхетһеҙ; 
горькая сирота ҡыҙғаныс йәтим (етем) ♦ 
горькие воды әсе һыуҙар, минераль һыуҙар; 
горький (горькая) пьяница эскесе, сәрхүш, 
иҫерек баш, мәйхур; пить горькую туҡтауһыҙ 
эсеү

ГбРЬКО 1. нареч. см. горький 1, 2 ; горько 
плакать әсе күҙ йәше менән илау, зар илау; 
горько пахнет полынью әсе әрем еҫе аңҡый 2. ө 
знач. сказ., безл. әсе, әсе тәм; во рту горько от 
соли ауыҙҙа тоҙҙан әсе тәм 3. кому в знач. сказ., 
безл. ауыр, аяныс; мне горько, что он не пони
мает этого уның был хәлде аңламауынан миңә 
ауыр ♦ горько! әсе! (туй табынында ҡунаҡ
тарҙың яңы өйләнешкәндәрҙе цбешергә саҡы
рыу ауазы)

ГОРЮЧИЙ I, -ая, -ее 1. яныусан, яна торган; 
горючий газ яна торган газ; горючая жидкость
яна торған шыйыҡлыҡ 2. в знач. сущ. горючее 
с яғыулыҡ

ГОРЮЧИЙ II: горючие слёзы трад.-поэт., 
разг. әсе күҙ йәше

ГОРЯЧИЙ, -ая, -ее 1. ҡайнар, эҫе, ҡыҙыу; 
горячая вода ҡайнар һыу; горячий чайник эҫе



сәйнүк; горячие руки эҫе ҡулдар; горячее 
солнце ҡыҙыу ҡояш 2. перен. ҡыҙыу, ҡайнар, 
ялҡынлы; горячая голова ҡыҙыу баш; горячая 
любовь ҡайнар һөйөү; горячий привет ҡайнар 
сәләм 3. перен. ҡыҙыу; горячий человек 
ҡыҙыу кеше; горячая пора ҡыҙыу ваҡыт; го
рячая работа ҡыҙыу эш; горячий разговор 
ҡыҙыу һөйләшеү 4. перен. (о лошадях) ярһыу, 
иләү 5. ҡыҙҙырып, эҫетеп; горячая вулкани
зация ҡыҙҙырып вулканизациялау; горячая об
работка металлов металды ҡыҙҙырып эш
кәртеү; горячее копчение эҫетеп ыҫлау 6. ө 
знач. сущ. горячее с; разг. эҫе аш ♦ горячая 
кровь у кого ҡыҙыу ҡанлы; по горячим сле
дам: 1) (по свежим следам) эҙе һыуынмаҫ 
элек, артынса уҡ тикшереү (эҙәрләү); 2 ) (сра
зу же) эҫе мәлендә; иод горячую руку (по
пасть, подвернуться и т.п.) ҡыҙған саҡҡа (ту
ра килеү, эләгеү)

ГОРЯЧИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое разг. иҫерткес; 
горячительные напйтки иҫерткес эсемлектәр 

ГОРЯЧИТЬ несов. кого-что ҡыҙҙырыу, яр
һытыу; горячйть коня атты ярһытыу

ГОРЯЧИТЬСЯ несов. ҡыҙыу, ярһыу; на
прасно горячиться юҡҡа ҡыҙыу

ГОРЙЧКА ж 1. уст., прост, өшөтөү-янды- 
рыу (ауырыу) 2. ҡыуыу, сабыу (аҡса өсөн)
3. ҡабаланыу, ашығыслыҡ, ығы-зығы килеү, 
өтәләнеү; горячка перед отъездом юлға сығыр 
алдынан ҡабаланыу ♦ пороть горячку саманан 
артыҡ ашығып эш итеү

ГОРЙЧНОСТЬ ж ҡыҙыулыҡ, яндырай- 
лыҡ, ашҡыныусанлыҡ; проявлять излиш
нюю горячность артыҡ ҡыҙыулыҡ күрһәтеү; 
неуместная горячность урынһыҙ янды- 
райлыҡ

ГОРЯЧб 1. нареч. см. горячий 1; 2. кому-че
му в знач. сказ., безл. эҫе; мне горячо миңә эҫе; 
рукам горячо ҡулға эҫе

ГОСБАНК м дәүләт банкыһы 
ГОСБЮДЖЕТ м дәүләт бюджеты 
ГОСКРЕДЙТ м дәүләт кредиты 
ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ ж  с м . госпитализйро- 

вать
ГОСПИТАЛИЗЙРОВАТЬ сов., несов. госпи

талгә (хәстәханаға) һалыу; госпитализировать 
больного ауырыуҙы госпиталгә һалыу

ГОСПИТАЛЬ м госпиталь; полевой госпи
таль ялан госпитале

ГОСПИТАЛЬНЫЙ, -ая, -ое госпиталь ...ы; 
госпитальный врач госпиталь табибы

ГОСПОДИН м 1. (при обращении) әфәнде; 
господйн посол илсе әфәнде 2. (хозяин) хужа 
3. (представитель привилегированного класса) 
бай, баяр ♦ быть господйном своего слова (сво
ему слову) үҙ һүҙеңә хужа булыу; сам себе гос
подйн үҙенә үҙе хужа

ГОСУДАРЫНЯ
госпбдский, -ая, -ое баяр ...ы, бай ...ы; 

господские земли баяр ерҙәре; госпбдский дом
бай йортогоспбдство с хакимлыҡ, өҫтөнлөк; гос
пбдство в воздухе һауала өҫтөнлөк

ГОСПбДСТВОВАТЬ несов. 1. хакимлыҡ 
(өҫтөнлөк) итеү, өҫтөнлөк алыу; господствовать 
на море диңгеҙҙә өҫтөнлөк итеү 2. (преобла
дать) өҫтөнлөк итеү; здесь господствуют юго- 
западные ветры бында көньяк-көнбайыш елдәре 
өҫтөнлөк итә 3. над чем (возвышаться) юғары
раҡ (ҡалҡып) тороу

ГОСПбДСТВУЮГЦИЙ, ая, ее 1. прич. от 
господствовать 2. прил. хакимлыҡ (өҫтөнлөк) 
итеүсе; господствующие классы хакимлыҡ 
итеүсе синыфтар 3. прил. өҫтөнлөк итеүсе; гос
подствующее мнение өҫтөнлөк итеүсе фекер 

ГОСПбДЬ м Хоҙай, Алла ♦ ах ты, господи! 
йә хоҙай!; упасй, господи! алла һаҡлаһын!, 
хоҙай күрһәтмәһен!

ГОСПОЖА ж 1. (при обращении) ханым 
2. (хозяйка) хужабикә 3. (представительница 
привилегированного класса) байбикә, байбисә 

ГОСТЕВбЙ, -ая, -ое ҡунаҡ ...ы; гостевые 
места на трибуне трибунала ҡунаҡтар урыны 

ГОСТЕПРИИМНЫЙ, ая, ое ҡунаҡсыл; го 
степриймный хозяин ҡунаҡсыл хужа

ГОСТЕПРИИМСТВО с ҡунаҡсыллыҡ; про 
явйть гостеприймство ҡунаҡсыллыҡ күрһәтеү 

ГОСТИНАЯ ж 1. (комната) ҡунаҡ бүлмәһе 
2. (обстановка) ҡунаҡ бүлмәһе йыһазы 

ГОСТИНЕЦ м ; прост, күстәнәс 
ГОСТИНИЦА ж ҡунаҡхана; устроиться в 

гостйнице ҡунаҡханала урынлашыу
ГОСТЙНИЧНЫЙ, -ая, -ое ҡунаҡхана ...ы; 

гостйничная комната ҡунаҡхана бүлмәһе
ГОСТИНЫИ: гостйный двор сауҙа йорто, ка- 

руанһарай
ГОСТИТЬ несов. ҡунаҡ булыу, ҡунаҡсылау 
ГОСТЬ М И гбстья ж ҡунаҡ; желанный 

гость көтөп алынған ҡунаҡ; уважаемый гость 
ҡәҙерле ҡунаҡ; приглашать в гости ҡунаҡҡа са
ҡырыу; идти в гости ҡунаҡҡа барыу; быть в гос
тях ҡунаҡта булыу; ходить по гостям ҡунаҡсы- 
лап йөрөү

ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ ж дәүләтселек; на
циональная государственность милли дәүләтселек 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ, -ая, -ое дәүләт ...ы; 
государственный герб дәүләт гербы; госу
дарственные гранйцы дәүләт сиктәре; дело госу
дарственной важности дәүләт әһәмиәтендәге эш 
♦ государственное право юр. дәүләт хоҡуғы; го
сударственные экзамены дәүләт имтихандары 

ГОСУДАРСТВО с дәүләт; независимое госу
дарство бойондороҡһоҙ дәүләт

ГОСУДАРЫНЯ ж 1. ҡатын (әбей) батша 
2. уст. (при обращении) ханым



ГОСУДАРЬ
ГОСУДАРЬ м 1. ( правит ель) батша

2. уст. (при обращении) әфәнде, ғали йәнәп
тәре ♦ милостивый государь уст. мөхтәрәм 
әфәнде

ГбТИКА ж готика (Урта быуаттың һуңғы 
осоронда Европала киң таралған архитектура 
стиле)

ГОТЙЧЕСКИЙ, ая, -ое готик; готйческая 
архитектура готик архитектура; готический 
храм готик храм ♦ готйческий шрифт готик 
шрифт (хәрефтәрҙе мөйөшләп, осло итеп, 
кәкерсәкләп яҙыу рәцеше)

ГОТОВАЛЬНЯ ж готовальня (һауытҡа йы
йылған һыҙым ҡорамалдары)готбвить несов. кого-что; в разн. знач. 
әҙерләү; готбвить кадры кадрҙар әҙерләү; го
тбвить поезд к отправке поезды юлға сығырға 
әҙерләү; готбвить уроки дәрес әҙерләү; готбвить 
обёд төшкө аш әҙерләү; готбвить дрова утын 
әҙерләү; готбвить удар по врагу дошманға 
һөжүм әҙерләүготбвиться несов. 1. к чему или с неопр. 
әҙерләнеү; готбвиться к отъезду юлға сығыуға 
әҙерләнеү; готбвиться к прыжку һикерергә әҙер
ләнеү; готбвиться к экзаменам имтихандарға 
әҙерләнеү 2. (надвигаться, назревать) булырға 
тороу, яҡынлашып килеү; готовятся крупные 
события ҙур ваҡиғалар булырға тора 3. страд, 
от готбвитьготбвность ж әҙерлек, әҙер булыу; бое
вая готбвность хәрби әҙерлек; проверить го
тбвность к экспедйции экспедицияға әҙерлекте 
тикшереү; изъявйть готбвность помочь ярҙамла 
шырға әҙер булыуҙы белдереүготбвый, -ая, -ое в разн. знач. әҙер; го
товые изделия әҙер әйберҙәр; готовые понятия 
әҙер төшөнсәләр; быть готовым помочь ярҙам 
итергә әҙер булыу; обед готов төшкө аш әҙер 
♦ жить на всём готовом әҙергә хәҙер булып 
йәшәү

ГОФРИРОВАЛЬНЫЙ, ая, ое гофрировка 
лау ...ы; гофрировальная машйна гофрировка 
лау машинаһы

ГОФРИРОВАНИЕ с см. гофрировать 
ГОФРИРбВАННЫ Й, -ая, -ое 1. прич. от 

гофрировать 2. прил. гофрировкалы, бөрөлгән; 
гофрированная бумага гофрировкалы ҡағыҙ; 
гофрированная юбка гофрировкалы юбка

ГОФРИРОВАТЬ сов., несов. что гофриров
калау, бөрмәләү; гофрировать подол платья 
күлдәк итәген бөрмәләү

ГОФРИРОВАТЬСЯ несов. страд, от гоф 
рировать

Г О Ф РИ РбВК А  ж 1. см. гофрировать
2. гофрировка (берәй нәмәлә тулҡын шикелле 
параллель һырҙар теҙец)

ГРАБ м граб (ағас)

ГРАБЁЖ м талау
ГРАБЙТЕЛЬ м и ГРАБЙТЕЛЬНИЦА ж та

лаусы
ГРАБЙТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое талау ...ы; гра

бительская полйтика талау сәйәсәте
ГРАБИТЬ несов. кого-что талау; грабить ма 

газйн магазинды талау
ГРАБЛЕНЫЙ, -ая, -ое урланған, талап 

алынған; грабленые вёщи талап алынған 
әйберҙәр

ГРАБЛИ только мн. тырма; конные грабли 
ат тырмаһы; ручные грабли ҡул тырмаһы 

ГРАВЕР м гравер, гравюрлау оҫтаһы 
ГРАВЕРНЫЙ, -ая, -ое гравер ...ы; гравёрная 

мастерская гравер оҫтаханаһы
ГРАВИИ м ваҡ таш, ҡырсынташ 
ГРАВИИНЫИ, -ая, -ое ваҡ таш ...ы, ҡыр

сынташ ...ы; гравийные карьеры ҡырсынташ 
карьерҙары

ГРАВИРОВАЛЬНЫЙ, ая, ое гравёрлау 
...ы; гравировальное искусство гравёрлау сән- 
ғәте; гравировальные инструменты гравёрлау 
ҡоралдары

ГРАВИРОВАНИЕ с см. гравировать
ГРАВИРОВАТЬ несов. что гравёрлау (ме

талға, ағасҡа һ.б. соҡоп йәки химик юл менән 
яҙыу, һцрәт төшөрөң)

ГРАВИРбВКА ж 1. см. гравировать; грави 
рбвка узоров биҙәктәр гравёрлау 2. гравировка; 
украсить изделие гравировкой эшләп сығарыл 
ған нәмәне гравировка менән биҙәү 

ГРАВИРбВГЦИК м см. гравёр 
ГРАВИТАЦИЯ ж гравитация (бөтә донъя 

тартылышы; йыһандағы бөтә еҫемдәрҙең бер- 
беренә тартылыу цҙсәнлеге)

ГРАВЙРА ж гравюра (1. ағасҡа, металға 
һ.б. соҡоп йәки башҡа юл менән төшөрөлгән 
рәсем һәм шуның ҡағыҙға баҫылған кцсермәһе 
2. ошо ысул менән башҡарылған сәнғәттең 
графика бцлеге); цветная гравюра төҫлө гравю
ра; гравюра на дереве ағасҡа гравюра; выставка 
гравюр гравюралар күргәҙмәһе

ГРАВЙРНЫ Й, -ая, -ое гравюра ...ы; гра
вюрная техника гравюра техникаһы

ГРАД I м 1. боҙ, борсаҡ; дождь с градом бор
саҡ ҡатыш ямғыр 2. чего; перен. сикһеҙ күп, бик 
күп, иҫәпһеҙ-хисапһыҙ; град насмешек сикһеҙ 
күп мыҫҡыл; град писем бик күп хат 3. в знач. 
нареч. градом бик күп булып, шыбыр; спелые 
яблоки посыпались градом бешкән алмалар бик 
күп булып ҡойолдо; пот лил с него градом ул 
шыбыр тиргә батҡайны

ГРАД II м; у cm. см. город 
ГРАДАЦИЯ ж градация (бер хәлдән икен

сеһе хәлгә кцскәндәге эҙмә-эҙлелек)
ГРАДИНА ж; разг. боҙ (борсаҡ) бөртөгө 
ГРАДИНКА ж; уменьш. от градина
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ГРАНАТ
ГРАДИРНЯ ж градирня (1. тоҙло һыуҙы 

ҡайнатып, тоҙ ала тормн ҡоролма 2. сәнәгәт- 
тә эҫе һыуҙы һыуытыу өсөн ҡулланылган баш
нялы ҡоролма)

ГРАДЙРОВАНИЕ с см. градйровать
ГРАДИРОВАТЬ сов., несоә. что градирлау 

(градирняла ҡайнатып, тоҙло иретмәнең һы
уын бөтөрөц)

ГРАДОБЙТИЕ с боҙ һуғыу (мәҫ., сәсец- 
лекте)

ГРАДОВбЙ, -ая, -ое боҙ ...ы, борсаҡ ...ы; 
градовая туча боҙ болото

ГРАДОНАЧАЛЬНИК м; ист. ҡала башлығы 
ГРАДОСТРОЁНИЕ с см. градостроительство 
ГРАДОСТРОЙТЕЛЬ м ҡала төҙөүсе (архи

тектор)
ГРАДОСТРОЙТЕЛЬСТВО с ҡала төҙөлөшө 

(төҙөү); новшество в градостроительстве ҡала 
төҙөлөшөндәге яңылыҡтар

ГРАДУИРОВАТЬ сов., несоә. что; спец. 
градустарға бүлеү, градус билдәләре һыҙыу; гра 
дуйровать термометр термометрҙы градустарға 
бүлеү

ГРАДУС м градус (1. тцңәрәктең 360-тан 
бер өлөшөнә тигеҙ мөйөш йәки дуга цлсәц берә
меге 2. температураны цлсәц берәмеге 
3. спирттың процентын кцрһәткән берәмек) 
♦ под градусом ҡыҙмаса булыу

ГРАДУСНИК м ; разг. градусник; измерять 
градусником градусник менән үлсәү

ГРАЖДАНИН м граждан; гражданка ж 
гражданка; гражданин страны какой-л. берәй 
илдең гражданы; почётный гражданин города 
ҡаланың хөрмәтле гражданы

ГРАЖДАНСКИЙ, -ая, -ое 1. гражданлыҡ 
...ы; гражданский кодекс гражданлыҡ кодексы; 
гражданское право гражданлыҡ хоҡуғы; граж
данский долг гражданлыҡ бурысы; гражданское 
мужество гражданлыҡ батырлығы; гражданская 
лйрика Н.А.Некрасова Н.А.Некрасовтың граж
данлыҡ лирикаһы 2. граждан ...ы; гражданская 
служба граждан хеҙмәте; гражданский воз
душный флот граждан һауа флоты; граж
данская одежда граждан кейеме ♦ гражданская 
война граждандар һуғышы; гражданская пани 
хйда гражданлыҡ йыназаһы; гражданская 
смерть уст. гражданлыҡ үлеме (барлыҡ граж
данлыҡ хоҡуҡтарынан мәхрцм ителец); граж
данский брак гражданлыҡ никахы (загста яҙы
лышмай өйләнешец)

ГРАЖДАНСТВО с гражданлыҡ; россййское 
гражданство Рәсәй гражданлығы; принять граж
данство гражданлыҡ ҡабул итеү ♦ дать права 
гражданства гражданлыҡ хоҡуҡтарын биреү (та
ныу); получйть права гражданства гражданлыҡ 
хоҡуҡтарын алыу (дөйөм танылыу, киң тара
лыу табыу)

ГРАМЗАПИСЬ ж грамзапись (махсус таҫ- 
мага яҙылган музыка әҫәре, телмәр)

ГРАММ м грамм; пять граммов золота биш
грамм алтын

ГРАММАТИКА ж; лингә. грамматика; срав 
нйтельная грамматика сағыштырма грамматика; 
школьная грамматика мәктәп грамматикаһы

ГРАММАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. граммати
ка ...ы; грамматйческие правила грамматика 
ҡағиҙәләре 2. грамматик; грамматйческие 
ошйбки грамматик хаталар; грамматйческий 
строй языка телдең грамматик төҙөлөшө

ГРАММОФбН м граммофон
ГРАМ М ОФбННЫ Й, -ая, -ое граммофон 

...ы; граммофонная пластйнка граммофон моң 
табағы

ГРАМОТА ж 1. уҡый-яҙа белеү, белем, гра
мота; знать грамоту уҡый-яҙа белеү; политйчес 
кая грамота сәйәси белем 2. (документ) грамо
та; похвальная грамота маҡтау грамотаһы; ве 
рйтельные грамоты дип. ышаныс грамотаһы 
♦ фйлькина грамота мәғәнәһеҙ документ, буш 
ҡағыҙ

ГРАМОТЁЙ м; разг. уҡый-яҙа белеүсе
ГРАМОТНО нареч. грамоталы; грамотно пи

сать грамоталы яҙыу
ГРАМОТНОСТЬ ж 1. уҡый-яҙа белеү; повы

шение грамотности населения халыҡтың уҡый 
яҙа белеүен күтәреү 2. перен. белемле булыу, 
грамоталылыҡ, мәғлүмәтлелек; технйческая 
грамотность техник грамоталылыҡ; политйчес 
кая грамотность сәйәси яҡтан мәғлүмәтлелек 
3. дөрөҫ эшләнгәнлек (эшләнеү), еренә еткереп 
эшләнгәнлек (эшләнеү); грамотность проекта 
проекттың еренә еткереп эшләнгәнлеге; грамот
ность чертежа һыҙманың еренә еткереп эш- 
ләнеүе

ГРАМОТНЫЙ, -ая, -ое 1. уҡый-яҙа белгән, 
уҡымышлы, грамоталы; грамотный человек 
уҡымышлы кеше; грамотный ученйк грамоталы 
уҡыусы 2. перен. (знающий, сведущий) мәғлү
мәтле; грамотный инженер мәғлүмәтле инженер 
3. (не содержащий ошибок) грамоталы, хата
һыҙ; грамотное сочинение хатаһыҙ инша 4. пе
рен. (умело выполненный) еренә еткереп эш
ләнгән, грамоталы; грамотный чертёж еренә ет
кереп эшләнгән һыҙма

ГРАМПЛАСТИНКА ж грампластинка, көй- 
табаҡ, моңтабаҡ; записать на грампластинку
грампластинкаға яҙыу

ГРАН м; фарм. гөрәнкә (0,062 грамга тиң 
аптека цлсәце берәмеге) ♦ нет ни грана бөртөк 
тә юҡ

ГРАНАТ I м гранат, анар (көнъяҡ агасы һәм 
шул агастың емеше); цветок граната гранат 
сәскәһе

ГРАНАТ II м; мин. гранат (ҡиммәтле аҫыл 
таш)
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ГРАНАТА
ГРАНАТА ж; эоен. граната (шартлатҡыс); 

ручная граната ҡул гранатаһы; осколочная гра
ната ярсыҡлы граната; бросить гранату граната 
ырғытыу

ГРАНАТНЫЙ, -ая, -ое граната ...ы; гра
натные осколки граната ярсыҡтары

ГРАНАТОВЫЙ I, -ая, -ое 1. анар ...ы, гра
нат ...ы; гранатовое дерево анар ағасы 2. (цве
та граната) анар (гранат) төҫлө, ҡуйы ҡыҙыл 

ГРАНАТОВЫЙ II, ая, ое гранат ...ы; гра 
натовый браслет гранат беләҙек

ГРАНАТОМЕТ м; воен. гранатомёт 
ГРАНАТОМЕТЧИК м; воен. граната ырғытыусы 
ГРАНДИбЗНЫ Й, -ая, -ое грандиоз, ғәйәт 

ҙур; грандиозное зрелище ғәйәт ҙур тамаша; 
грандиозные преобразования грандиоз үҙгәртеп 
ҡороуҙар

ГРАНЁНИЕ с см. гранйть 
ГРАНЕННЫЙ, -ая, -ое прич. от гранйть 
ГРАНЕНЫЙ, -ая, -ое 1. ҡырлы; гранёный 

стакан ҡырлы стакан 2. ҡырланған, ҡырлап 
яһалған; гранёный хрусталь ҡырланған гәлсәр 

ГРАНЙЛЬНЫЙ, -ая, -ое ҡырлау ...ы; гра- 
нйльная мастерская ҡырлау оҫтаханаһы; гра- 
нйльное искусство ҡырлау сәнғәте

ГРАНЙЛЫЦИК м и ГРАНЙЛЫЦИЦА ж 
ҡырлаусы

ГРАНЙТ м; геол. гранит (ялан шпаты һәм 
слюданан торган ҡаты тау тоҡомо); красный 
гранит ҡыҙыл гранит; украшать гранитом гранит 
менән биҙәү

ГРАНЙТНЫЙ, -ая, -ое 1. гранит ...ы; гра
нитная глыба ҙур гранит таш 2. гранит; гра
нитный памятник гранит һәйкәл

ГРАНИТ (5 ЛЕВЫЙ, -ая, -ое 1. гранитоль ...ы 
2. гранитоль, гранитолдән яһалған; гранитоле
вый портфель гранитоль портфель

ГРАНИТ (5 Л ь м гранитоль (яһалма кцн); 
обйтый гранитолем диван гранитоль менән көп 
ләнгән диван

ГРАНЙТЧИК м гранитсы, гранит эшкәртеүсе 
ГРАНЙТЬ несов. что ҡырлау (ташты, быя

ланы); гранйть алмазы алмас ҡырлау; гранйть 
хрусталь гәлсәр ҡырлау

ГРАНЙТЬСЯ несов. страд, от гранйть 
ГРАНЙЦА ж; в разн. знач. сик; государ

ственная гранйца дәүләт сиге; гранйца между 
Европой и Азией Европа менән Азия араһын
дағы сик; морская гранйца диңгеҙ сиге; не знать 
гранйц в чём-л. берәй нәмәлә сик белмәү; сверх 
всяких гранйц бөтә сиктән артыҡ ♦ за гранйцу 
сит илдәргә; за гранйцей сит илдәрҙә; из-за гра- 
нйцы сит илдәрҙән

ГРАНЙЧИТЬ несов. с чем 1. (иметь общую 
границу) сиктәш булыу, сикләшеү 2. перен. 
яҡын тороу, бер булыу; трусость в бою гра
ничит с предательством һуғышта ҡурҡаҡлыҡ 
хыянат итеү менән бер

ГРАНКА ж; полигр. гранка (типографияла 
йыйылып, әле биттәргә бцленмәгән набор һәм 
шул наборҙың ҡагыҙга кцсерелгән баҫмаһы) 

ГРАНУЛА ж; спец. гранула (берәй нәмәнең 
ҡаты бөртөгө)

ГРАНУЛИРОВАННЫЙ, ая, ое спец.
1. прич. от гранулйровать 2. прил. грануллы; 
гранулированный суперфосфат грануллы супер 
фосфат

ГРАНУЛИРОВАТЬ сов., несов. что; спец. 
грануллау; гранулйровать шлак шлакты гранул
лау; гранулйровать химйческие удобрения хи
мик ашламаларҙы грануллау

ГРАНУЛЙЦИЯ ж 1. спец. грануллау; грану
ляция удобрений ашламаларҙы грануллау
2. астр, грануляция (Ҡояш йөҙөнөң бөртөк- 
бөртөк булып кцренеце) 3. мед. грануляция 
(яра урынына ит цргәндә бөртөкләнеп торган 
кецек яңы туҡыма)

ГРАНЬ ж 1. сик; стирание граней между 
умственным и физйческим трудом аҡыл һәм фи 
зик хеҙмәт араһындағы сиктәрҙең юйыла бары
уы 2. ҡыр; грани куба кубтың ҡырҙары ♦ на 
грани сигендә; на грани безумия аҡылдан яҙыу 
сигендә

ГРАССИРОВАТЬ несов. “р” өнөн һаҡау итеп 
әйтеү (французса итеп әйтец)

ГРАФ м граф (барондан югары дворянлыҡ 
титулы һәм шул титулдагы ир кеше)

ГРАФА ж графа (1. таблицала, кенәгәлә ике 
вертикаль һыҙыҡ араһындағы багана йәки ара 
2. текстагы бцлек, рубрика)

ГРАФИК I м график (1. төрлө эш-кцренеш- 
тең һан кцрһәткестәрен бергә бәйләгән һыҙыҡ 
2. эштең кцләме һәм цтәлец ваҡыты кцрһә- 
телгән план); график движения поездов поез 
дар хәрәкәте графигы; работать по графику гра
фик буйынса эшләү

график п м график (рәссам)
ГРАФИКА ж графика (1. һынлы сәнғәттең 

ысын нәмәләрҙе һәм кцренеште һыҙыҡтар, 
штрихтар менән төшөрә торган бер төрө һәм 
шул төргә ҡараған сәнғәт әҫәре 2. лингв, баҫма 
йәки яҙма хәрефтәрҙең яҙылышы; һөйләц те
ленең шул хәрефтәр менән кәцҙәленеше); про
изведения графики графика әҫәрҙәре; выставка 
графики графика күргәҙмәһе; живопись и 
графика һынлы сәнғәт һәм графика

ГРАФЙН м графин; хрустальный графин 
гәлсәр графин

ГРАФИНЯ ж графтың ҡатыны, графтың 
ҡыҙы

ГРАФИТ м графит (1. углеродтың бер төрө 
булған ҡара йәки һорғолт ҡара төҫтәге мине
рал 2. шул минералдан эшләнгән ҡәләм цҙәге) 

ГРАФЙТНЫЙ, ая, ое см. графйтовый 
ГРАФЙТОВЫЙ, -ая, -ое 1. графит ...ы; гра

фитовая порода графит тоҡомо; графитовые ме-



ГРЕТЬСЯ
сторождёния графит ятҡылыҡтары 2. графит, 
графиттан яһалған; графитовые изделия графит 
нәмәләр

ГРАФИТЬ несов. что графалау, графаларға 
һыҙыу; графйть бумагу ҡағыҙҙы графаларға 
һыҙыу

ГРАФИЧЕСКИЙ I, -ая, -oe 1. график ...ы 
2. график, график ...ы, график ярҙамында; гра 
фйческий метод решения задачи мәсьәлә си 
сеүҙең график ысулы

ГРАФИЧЕСКИЙ II, -ая, -ое графика ...ы; 
графйческое искусство графика сәнғәте

ГРАФЛЕННЫЙ, -ая, -ое прич. от графйть
ГРАФЛЕНЫЙ, -ая, -ое графалы, графаларға 

һыҙылған; графлёная бумага графалы ҡағыҙ 
ГРАФбЛОГ м графолог, графология белгесе 
ГРАФОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое графология 

...ы; графологйческий метод графология ысулы 
ГРАФОЛбГИЯ ж графология (кешенең пси

хикаһын һәм һәләттәрен билдәләц өсөн уның 
яҙыу цҙенсәлеген өйрәнец эше)

ГРАФОМАН м графоман, графомания менән 
ауырыусы

ГРАФОМАНИЯ ж графомания (әҙәби әҫәр 
яҙыу менән мауыгыу ауырыуы)

ГРАФСКИЙ, ая, ое граф . ..ы; графский тй
тул граф титулы

ГРАФСТВО с графлыҡ (1. граф титулы
2. феодаль ҡоролошта граф биләмәһендәге ер
3. Англияла, АҠШ-та һ.б. ҡайһы бер дәцләт- 
тәрҙә эре администратиә-территориалъ 
берәмек)

ГРАЦИбЗНЫ Й, -ая, -ое зифа буйлы, матур 
һынлы, нәзәкәтле, һомғол, матур (хәрәкәткә 
ҡарата)', грациозная девушка зифа буйлы ҡыҙ; 
грациозные движения матур хәрәкәттәр; гра
циозный стан һомғол кәүҙә

ГРАЦИЯ ж 1. һомғоллоҡ, матурлыҡ, нәзәкәт- 
лелек (хәрәкәт һәм буй-һыша ҡарата) 2. гра
ция (корсеттың бер төрө)

ГРАЧ м ҡара ҡарға
ГРАЧИНЫИ, -ая, -ое ҡара ҡарға ...ы; гра 

чйное гнездо ҡара ҡарға ояһы
ГРЕБЕНКА ж тараҡ ♦ под гребёнку стричь 

ҡыҫҡартып ҡырҡыу; стричь (всех) под одну 
гребёнку бөтәһен дә бер ҡалыпҡа һалыу

ГРЁБЕНЬ м 1. тараҡ; частый грёбень ваҡ та
раҡ 2. тех. (стойка с зубьями) ҡаба; пря 
дйльный грёбень иләү ҡабаһы 3. (у птиц) кик
рек; петушйный грёбень әтәс кикреге 4. (верхний 
край чего-л.) һырт; грёбень волны тулҡын һырты 

ГРЕБЁЦ м ишкәксе, ишкәк ишеүсе 
ГРЕБЕШ бК м\ уменьш. от грёбень 1, 3, 4 
ГРЁБЛЯ ж 1. ишеү; грёбля вёслами иш

кәктәр менән ишеү; академйческая грёбля ака
демик ишеү 2. тырмалау; грёбля сёна бесән тыр
малау

ГРЕБНбЙ, -ая, -ое 1. ишеү ...ы; гребной 
спорт ишеү спорты 2. ишкәкле; гребное судно 
ишкәкле судно 3. ишә торған; гребной винт ишә 
торған винт

ГРЕБбК м ишеү (ишкәк менән бер ишеп 
ҡуйыу)

ГРЕЗА ж хыял, татлы хыял; мир грёз татлы 
хыялдар донъяһы

ГРЁЗИТЬ несов. 1. татлы хыялға сумыу, хы
ялланыу 2. (видеть во сне) төштә күреү

ГРЁЗИТЬСЯ несов. кому 1. хыялға бирелеү 
2. (сниться) төшкә инеү

ГРЁЙДЕР м грейдер (канал ҡаҙа, юл ти
геҙләй торган машина)

ГРЕЙПФРУТ и ГРЕЙПФРУТ м грейпфрут 
(мәңге йәшел цитрус емеш агасы һәм шул агас- 
тың хуш еҫле емеше)

ГРЁКИ мн. гректар, грек халҡы / /  ед. грек м 
грек ир-аты; гречанка ж грек ҡатын-ҡыҙы 

ГРЁЛКА ж грелка, йылытҡыс 
ГРЕМЁТЬ несов. 1. күкрәү (кцккә ҡарата)', 

гөрһөлдәү, шартлау (атыу тауышына ҡарата)', 
яңғырау (музыкага ҡарата)', шалтырау, шал
тыр-шолтор килеү (тимер, сынаяҡ нәмәләргә 
ҡарата)-, дыңғырлау (арбага ҡарата)-, гром 
гремйт күк күкрәй; гремйт выстрел атыу 
гөрһөлдәй 2. чем шалтыратыу, шалтыр-шолтор 
килтереү, дыңғырлатыу; гремёть посудой һауыт- 
һабаны шалтыратыу 3. перен. (славиться) 
яңғырау, шаулау

ГРЕМУЧИЙ, -ая, -ее гөрөлдәүекле, яңғыра
уыҡлы, шалтырауыҡ ♦ гремучий газ хим. шарт
латҡыс газ; гремучая змея зоол. шалтырауыҡ 
йылан (тропикта йәшәцсе агыулы йылан)] гре
мучая ртуть хим. шартлағыс терегөмөш

ГРЁНА ж собир. грена (ебәк кцбәләге кц- 
кәйҙәре)

ГРЕНАДЁР м\ ист. гренадер (революцияга 
тиклем Рәсәйҙә махсус полкта хеҙмәт иткән 
оҙон буйлы һалдат йәки офицер)

ГРЕНКЙ мн. (ед. гренок м) и разг. ГРЁНКИ 
мн. (ед. грёнок м) ҡыҙҙырылған икмәк киҫәк
тәре; суп с гренками ҡыҙҙырылған икмәк 
киҫәктәре һалынған өйрә

ГРЕСТИ несов. 1. чем и без доп. ишеү; гре 
стй к бёрегу ярға табан ишеү; грестй быстро 
шәп ишеү 2. что тырмау, тырмалау, тырматыу, 
гөрөү; грестй сёно бесән тырмалау; грестй снег 
ҡар гөрөү ♦ грестй дёньги лопатой аҡсаны 
көрәп алыу

ГРЕСТИСЬ несов. страд, от грестй 2 
ГРЕТЬ несов. кого-что и без доп. йылытыу; 

солнце грёет ҡояш йылыта; греть воду һыу йы
лытыу ♦ греть руки на чём байыу (алдашып) 

ГРЁТЬСЯ несов. йылыныу, ҡыҙыныу; 
греться на солнышке ҡояшта ҡыҙыныу; вода 
греется һыу йылына 

249



ГРЕХ
ГРЕХ м 1. рел. гөнаһ; впасть в грех гөнаһҡа 

ҡалыу 2. гөнаһ, ғәйеп; грехи молодости йәшлек 
гөнаһтары 3. в знач. сказ., с неопр.; разг. 
яҙыҡ, гөнаһ; над старостью смеяться грех 
ҡартлыҡтан көлөү яҙыҡ ♦ как на грех гөнаһ 
шомлоғо кеүек, әйтерһең, юрый; от греха по
дальше бәләһенән баш-аяҡ; с грехом пополам 
көс-хәл менән, нисек етте шулай; что греха 
тайть сер итеп тотоп булмай, тураһын әйтергә 
кәрәк

ГРЕХбВНЫ Й, -ая, -ое уст. гөнаһлы; гре
ховные помыслы гөнаһлы уйҙар

ГРЕХОВбДНИК м; разг., уст. гөнаһлы ке
ше, боҙоҡ ир-ат; греховодница ж; разг. уст. 
гөнаһлы (боҙоҡ) ҡатын-ҡыҙ

ГРЁЦКИЙ: грецкий орёх әстерхан сәтләүеге 
ГРЁЧЕСКИЙ, -ая, -ое грек ...ы, Греция ...ы; 

греческий язык грек теле; греческое искусство 
Греция сәнғәте

ГРЕЧИХА ж ҡарабойҙай; сеять гречиху
ҡарабойҙай сәсеү

ГРЕЧИШНЫЙ, -ая, -ое ҡарабойҙай ...ы; гре- 
чйшное поле ҡарабойҙай баҫыуы; гречишный 
мёд ҡарабойҙай балы

ГРЁЧКА ж; разг. ҡарабойҙай ярмаһы ♦ в 
гречку; в гречке бүртә сыбар (йылҡы төҫө) 

ГРЁЧНЕВЫЙ, -ая, -ое ҡарабойҙай ...ы; греч
невая крупа ҡарабойҙай ярмаһы; гречневая 
каша ҡарабойҙай бутҡаһы

ГРЕШЙТЬ несоө. 1. гөнаһ эшләү (ҡылыу)
2. против чего или чем ҡаршы барыу, боҙоу; 
грешить против истины хәҡиҡәткә ҡаршы 
барыу

ГРЁШНИК м и ГРЁШНИЦА ж гөнаһлы кеше 
ГРЕШ Нб в знач. сказ., с неопр.; разг. гөнаһ, 

яҙыҡ, оят; с таким чудным голосом не петь
грешно шундай иҫ киткес тауыш менән йырла
мау яҙыҡ

ГРЁШНЫЙ, ая, ое гөнаһлы; грешный чело
век гөнаһлы кеше ♦ грешным делом в знач. 
вводи, сл. гөнаһ шомлоғона ҡаршы 

ГРЕШ бК м; уменыи. от грех 2 
ГРИБ м бәшмәк; белый гриб аҡ бәшмәк; съе

добные грибы ашарға яраҡлы бәшмәктәр; ядо
витые грибы ағыулы бәшмәктәр ♦ растй как гри
бы (после дождя) бик тиҙ һәм күп үҫеү, бик тиҙ 
үрсеү

ГРИБКбВЫ Й, -ая, -ое бәшмәк ...ы; гриб
ковая культура бәшмәк культураһы; грибковое 
заболевание бәшмәк ауырыуы

ГРИБНИК м; разг. бәшмәксе, бәшмәк 
йыйырға әүәҫ кеше

ГРИБНИЦА ж 1. бот. бәшмәклек (бәшмәк 
епсәләре) 2. бәшмәклек, бәшмәк үҫтереү урыны
3. бәшмәк йыйырға әүәҫ ҡатын-ҡыҙ 

ГРИБНбЙ , -ая, -ое 1. бәшмәк ...ы; грибной
запах бәшмәк еҫе; грибной суп бәшмәк ашы

2. бәшмәкле; грибное место бәшмәкле урын 
♦ грибной дождь ҡояшлы ямғыр

ГРИБОВАРНЯ ж бәшмәк ҡайнатыу урыны 
(тоҙлау һәм маринадлау урыны)

ГРИ БбК м 1. уменьш. от гриб 2. биол. үңәҙ, 
бәшмәк; плесневые грибкй үңәҙ бәшмәге

ГРИВА ж ял; лошадиная грйва ат ялы; 
львиная грйва арыҫлан ялы

ГРИВАСТЫИ, -ая, -ое разг. яллы, оҙон ял
лы; гривастый конь оҙон яллы ат

ГРИВЕННИК м; разг. ун тин, ун тинлек 
(аҡса)

ГРИЛЬЯЖ м грильяж (ҡыҙҙырылған сәтлә- 
цекле йәки миндалле кәнфит төрө)

ГРИМ м грим; играть в грйме грим һалып уй
нау; снять грим гримды һөртөп алыу

ГРИМАСА ж боҙоҡ сырай (йөҙ), сырай (йөҙ) 
боҙоу

ГРИМАСНИЧАНЬЕ с см. гримасничать 
ГРИМАСНИЧАТЬ несов. сырай боҙоп (һы

тып) ҡыланыу
ГРИМЕР м гримлаусы, грим һалыусы 
ГРИМИРОВАЛЬНЫЙ, ая, ое гримлау 

(грим һалыу) ...ы; гримировальные краски грим 
һалыу буяуҙары

ГРИМИРОВАТЬ несов. кого-что гримлау, 
грим һалыу

ГРИМИРОВАТЬСЯ несов. 1. грим һалыу 
(цҙецә); гримлау (цҙеңде) 2. страд, от грими
ровать

ГРИПП м грипп; болёть грйппом грипп менән 
ауырыу

ГРИППОВАТЬ несов.; разг. грипп менән 
ауырыу

ГРИППбЗНЫ Й, -ая, -ое 1. грипп ...ы; грип
позное заболевание грипп ауырыуы; грип
позные явления грипп билдәләре 2. гриплы, 
грипп менән; гриппозный больной грипп менән 
ауырыусы

ГРИФ I м гриф (1. боронғо мифологияла 
арыҫлан кәцҙәле, бөркөт ҡанатлы, бөркөт йә
ки арыҫлан башлы хайуан 2. зоол. емтек менән 
туҡланған йыртҡыс ҡош)

ГРИФ II м; муз. гриф (ҡыллы музыка 
ҡоралдарының ҡыл тартып ҡуйылған тар 
өлөшө)

ГРИФ III м гриф (1. ҡултамға йәки ҡулъ
яҙманың һцрәте төшөрөп яһалған мөһөр һәм 
шундай мөһөр менән яһалған баҫма, оттиск 
2. документтың, баҫманың тышына йәки ти
тул битенә яҙылған махсус яҙыу); кнйга с 
грйфом института институт грифы менән 
баҫылған китап

ГРИФЕЛЬ м грифель (аспид таҡтаға яҙа 
торған таш ҡәләм)

ГРЙФЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. грифель ...ы; 
2. грифель; грйфельная доска грифель таҡта; 
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ГРОТЕСК
грифельная плита грифель плита ♦ грйфельный 
сланец грифель һәүерташы

ГРОБ м 1. табут 2. в знач. сказ.', прост. 
һәләкәт, бөттө ♦ в гроб вогнать ҡәбергә тығыу; до 
гроба үлгәнсе; смотреть (глядеть) в гроб үлем ал
дында тороу; стоять одной ногой в гробу бер аяҡ 
ерҙә, икенсеһе гүрҙә булыу; хоть в гроб ложйсь 
ятып үлергә генә ҡалды (щул тиклем ауыр хәл) 

ГРОБНИЦА ж төрбә, кәшәнә; возводйть 
гробнйцу төрбә ҡуйыу

ГРОБОВбЙ, -ая, -ое табут ...ы; гробовая 
крышка табут ҡапҡасы; гробовое молчание; гро
бовая тишина ҡәбер тынлығы ♦ гробовой голос
йәмһеҙ ҡалын тауыш

ГРОБОВЩЙК м табут яһаусы 
ГРОГ м грог (араҡым йәки ромм шәкәрле 

һыу ҡатнаштырып әҙерләнгән ҡаты эсемлек) 
ГРОЗА ж 1. йәшен; дождь с грозой йәшенле 

ямғыр 2. кого-чего; перен. дәһшәт (ҡурҡыныс) 
һалыусы

ГРОЗДЬ ж тәлгәш; гроздь ягод еләк тәлгәше 
ГРОЗИТЬ несоә. 1. кому и без доп. (угро

жать) янау, ҡурҡытыу 2. кому-чему (делать 
угрожающий жест) янау; грозить пальцем бар
маҡ янау 3. (заключать в себе угрозу) -рга/-ргэ 
тороу, ҡурҡыныс тыуҙырыу; скала грозйт об
валом ҡая емерелергә тора; циклон грозйт на
воднением циклон һыу ташыу ҡурҡынысы 
тыуҙыра 4. кому-чему (предстоять — о несча
стье) ҡурҡыныс алдында тороу, янау; ему гро
зйт опасность уға ҡурҡыныс янай

ГРОЗИТЬСЯ н е со вр а зг . см. грозить 1, 2 
ГРбЗНЫ Й, -ая, -ое 1. дәһшәтле, ҡурҡыныс; 

грозный враг дәһшәтле дошман; грозное оружие 
дәһшәтле ҡорал; грозная сйла дәһшәтле көс 
2. (содержащий в себе угрозу) ҡаты, уҫал; 
грозный вид уҫал ҡиәфәт; грозный окрик ҡаты 
екереү 3. разг. (суровый) уҫал, рәхимһеҙ; 
грозный муж ѵоал ир

ГРО ЗО ВбИ , ая, ое 1. йәшен(ле) ...ы; гро
зовой дождь йәшенле ямғыр; грозовые облака
йәшен болоттары 2. йәшенле, йәшенле-ямғырлы; 
грозовое лето йәшенле-ямғырлы йәй

ГРОМ м 1. күкрәү, күк күкрәү; раскаты гро
ма күк күкрәү тауыштары 2. (сильный шум) 
гөрһөлдәү, ҡаты шартлау, көслө (шау); гром ап
лодисментов көслө алҡыштар; гром пушек туптар 
гөрһөлдәүе ♦ (как) гром средй ясного неба аяҙ 
көндө йәшен һуҡҡан кеүек; как громом поразйть 
йәшен (башҡа) һуҡҡан кеүек итеү; метать громы 
и молнии ауыҙҙан ут сәсеү (яуҙырыу), ҡаты 
тиргәү; пока гром не грянет килеп терәлмәйенсә 

ГРОМАДА ж ғәйәт (бик) ҙур нәмә (ҡоролма, 
тауҙар һ.б.)', громады гор бик ҙур тауҙар 

ГРОМАДИНА ж\ разг. бик ҙур нәмә 
ГРОМАДНЫЙ, -ая, -ое бик ҙур, ғәйәт ҙур; 

громадный город ғәйәт ҙур ҡала; громадный ус
пех бик ҙур уңыш

ГРОМИЛА м; разг. 1. талаусы, бур (йоҙаҡ, 
ишек ватып инецсе) 2. талаусы, ҡыйратыусы, 
баҫҡынсы; фашйстские громйлы фашист 
баҫҡынсылары 3. уҫлаптай әҙәм

ГРОМИТЬ несоә. кого-что 1. ватыу, емереү, 
ҡыйратыу, тар-мар итеү; громйть врага дошман
ды тар-мар итеү 2. перен., разг. (обличать) те
теп ташлау, тетмәһен тетеү; громйть крйтиков 
тәнҡитселәрҙе тетеп ташлау

ГРбМ КИИ, -ая, -ое 1. көслө, ҡаты, ҡысҡы
рып, яңғырауыҡлы; громкий голос көслө 
тауыш; громкий разговор ҡысҡырып һөйләшеү
2. данлыҡлы, шаулы; громкое ймя данлыҡлы 
исем; громкий процесс шаулы процесс 3. перен. 
(напыщенный) ҡабарынҡы, яңғырауыҡлы; 
громкие слова яңғырауыҡлы һүҙҙәр

ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ м репродуктор 
ГРОМКОГОЛбСЫЙ, -ая, -ое көслө тауыш

лы; громкоголосый человек көслө тауышлы кеше 
ГРОМ ОВбЙ и ГРОМбВЫ Й, ая, ое 1. күк 

күкрәү ...ы; громовые раскаты күк күкрәү 
тауыштары 2. перен. бик ҡаты, ҡолаҡ тон
дорғос; громовой голос ҡолаҡ тондорғос тауыш
3. перен. (сокрушительный) емергес; громовой 
ответ емергес яуап

г р о м о г л а с н ы й , -ая, -ое 1. бөтә кеше 
ишетерлек, бик көслө (тауышҡа, йырлауга һ.б. 
ҡарата)', громогласное заявление бөтә кеше 
ишетерлек белдереү 2. көслө тауышлы; громо
гласный человек көслө тауышлы кеше

ГРОМОЗДИТЬ несов. что 1. (өҫтө-өҫтөнә) 
өйөү; громоздить ящики йәшниктәрҙе өҫтө-өҫ
төнә өйөү 2. перен., разг. тултырыу, туплау, 
өйөү; громоздить одну цитату на другую цитата 
өҫтөнә цитата өйөү

ГРОМОЗДИТЬСЯ несов. өҫтө-өҫтөнән күре
неү (өйөлөү), өйөлөшөү; вдали громоздились 
скалы алыҫта ҡаялар өҫтө-өҫтөнән күренеп тора 

ГРОМ бЗДКИЙ, -ая, -ое ҙур күләмле, ауыр; 
громоздкие вещи ҙур һәм ауыр әйберҙәр 

ГРОМ ООТВбД м йәшен ҡайтарғыс 
ГРОМОПОДбБНЫЙ, -ая, -ое күк күкрәгән

дәй, күк күкрәгән кеүек; громоподобный голос 
күк күкрәгән кеүек тауыш

ГРОМЫХАНЬЕ с см. громыхать 
ГРОМЫХАТЬ несоә.', разг. дөбөрләү, 

дыңғырлау, дөбөр-шатыр килеү, дөбөр-дөбөр ки
леү; (о громе) гөрһөлдәү, күкрәү

ГРОМЫХНУТЬ сов. дөбөрләп, гөрһөлдәп 
ҡуйыу

ГРОССМЕЙСТЕР м гроссмейстер; турнйр 
гроссмейстеров гроссмейстерҙар турниры

ГРОССМЕЙСТЕРСКИЙ, ая, ое гроссмей 
стер ...ы; гроссмейстерское звание гроссмейстер 
исеме

ГРОТ м тау ҡыуышы, мәғәрә 
ГРОТЁСК м гротеск, арттырып ебәреү 

(1. әҙәбиәттә, сәшәттә тормош кцренешен гә- 
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ГРОТЕСКНЫЙ
ҙәттән тыш арттырып кцрһәтецгә ҡоролған 
алым һәм ошо алым менән ижад ителгән әҫәр 
2. типогр. бер тигеҙ ҡалынлыҡтағы шрифтың 
атамаһы)

ГРОТЁСКНЫЙ, -ая, -ое гротеск ...ы, са
маһыҙ ҡабартып (арттырып) күрһәтелгән; гро
тескный стиль гротеск стиле

ГРОТЁСКОВЫЙ, -ая, -ое гротескны, ҡаба
рынҡы, арттырылған; гротесковая трактовка 
образа образды самаһыҙ ҡабарынҡы трактов
калау

ГРбХАТЬ несов. см. грохнуть 
ГРбХАТЬСЯ несов. см. грохнуться
ГРбХНУТЬ сов. 1. разг. (издать грохот) 

гөрҫ (тарҫ, дөп) итеү 2. что; разг. шап (дөп, 
гөрҫ) иттереү; грохнуть вязанку дров на пол 
утын бәйләмен иҙәнгә дөп иттереү

ГРбХНУТЬСЯ с о в р а з г .  гөрҫ (дөп) итеп 
йығылыу; грохнуться на пол иҙәнгә гөрҫ итеп 
йығылыу

ГРбХОТ I м гөрһөлдәү, дөбөрләү; грохот 
пушек туптар гөрһөлдәүе

ГРбХОТ II м\ тех. эре иләк (орлоҡ, ҡом, 
ваҡ таш, иләцҙә ҡулланыла)

ГРОХОТАНЬЕ с см. грохотать 
ГРОХОТАТЬ несов. дабырлау, тарһылдау, 

дөбөрләү, гөрһөлдәү; грохочут пушки туптар 
гөрһөлдәй

ГРОШ м 1. уст. ярты тин (аҡса) 2. только 
мн. грошй; разг. бик аҙ аҡса (хаҡ) 3. грош 
(Польшала һәм Аәстрияла бер тинлек аҡса) 
♦ грош цена хаҡы бер тин; гроша медного (лома
ного) не стоит һуҡыр бер тин дә тормай; ни гро
ша нет бер тин дә юҡ; ни в грош не ставить кого- 
что һанға һуҡмау, бар тип тә белмәү

ГРОШ бВЫ Й, -ая, -ое разг. 1. бик арзанлы; 
грошовая цена бик арзан хаҡ 2. нерен. ваҡ- 
төйәк, юҡ хөкөмөндәге; грошовые расчёты ваҡ- 
төйәк иҫәп-хисап

ГРУБЁТЬ несов. 1. ҡытыршыланыу; кожа 
грубеет тире ҡытыршылана 2. (о голосе) ҡалы
найыу 3. (становиться неделикатным) тупаҫ
ланыу

ГРУБИТЬ несов. кому тупаҫ һүҙ әйтеү 
ГРУБИЙН м\ разг. тупаҫ (тѳрпѳ) ир-ат; гру

биянка ж\ разг. тупаҫ (тѳрпѳ) ҡатын-ҡыҙ
ГРУБИЯНИТЬ несов/, разг. тупаҫлыҡ эшләү 
ГРУБОСТЬ ж 1. тупаҫлыҡ; грубость обра

щения мөғәмәләләге тупаҫлыҡ 2. тупаҫ һүҙ, ту
паҫлыҡ; говорить грубости тупаҫ һүҙҙәр әйтеү; 
допустйть грубость в игре уйында тупаҫлыҡтар 
ебәреү

ГРУБОШЁРСТНЫЙ, -ая, -ое 1. шырт (ҡаты) 
йөнлө; грубошёрстные породы овёц шырт йөнлө 
һарыҡтар тоҡомо 2. шырт (ҡаты) йөндән эш
ләнгән (һуғылған); грубошёрстная ткань шырт 
йөндән һуғылған туҡыма

ГРУБЫЙ, -ая, -ое 1. в разн. знач. тупаҫ; 
грубая обувь тупаҫ аяҡ кейеме; грубый голос ту
паҫ тауыш; грубый человек тупаҫ кеше; грубое 
обращение тупаҫ мөғәмәлә; грубый ответ тупаҫ 
яуап; грубая ошйбка тупаҫ хата; грубое нару
шение дисциплйны тәртипте тупаҫ боҙоу 
2. (жёсткий) ҡаты, шырт, тупаҫ; грубая кожа 
тупаҫ күн; грубая шерсть шырт йөн 3. нерен. ту
паҫ; грубый обман тупаҫ алдау; грубая работа 
тупаҫ эш ♦ грубые корма с.-х. тупаҫ (ҡоро) 
аҙыҡтар (һалам, бесән, кәбәк һ.б.У, грубая пй 
ща тупаҫ ашамлыҡ (составы клетчаткаға бай 
аҙыҡ)

ГР^ДА ж (ҙур) өйөм, күс; груда камней таш
өйөмө; груда развалин емереклектәр өйөмө 

ГРУДАСТЫЙ, -ая, -ое прост. 1. киң күкрәк
ле 2. ҡалҡыу күкрәкле

ГРУДИНА ж 1. анат. күкрәк һөйәге 2. см. 
грудйнка

ГРУДЙНКА ж түш ите
ГРУДЙТЬСЯ и ГРУДИТЬСЯ несов/, разг. 

1. тупланыу, йыйылышыу; грачй начали гру 
дйться ҡара ҡарғалар туплана башланы 2. (тол
питься — о людях) өймәкләшеү, өйөлөшөү 

ГРУДНИЦА ж\ разг. имсәк биҙе шешеү 
ГРУДНбЙ , -ая, -ое 1. күкрәк ...ы, түш ...ы; 

грудная клетка күкрәк ситлеге; грудная полость 
күкрәк ҡыуышлығы 2. имсәк; грудной ребёнок 
имсәк бала; в грудном возрасте имсәк йәшендә 
♦ грудной голос күкрәктән сыҡҡан тауыш 

ГРУДОБРН5ШНЫЙ: грудобрюшная пре 
града анат. күкрәк шаршауы, диафрагма

ГРУДЬ ж 1. күкрәк, түш; широкая грудь киң 
күкрәк; выпятить грудь түш киреү; дышать пол
ной грудью күкрәк тултырып тын алыу 2. анат. 
(женская) имсәк; кормйть грудью имсәк имеҙеү; 
отнять от грудй имсәктән айырыу 3. (у рубашки, 
платья) түш; застегнуть грудь рубашки күл
дәктең түшен эләктереү ♦ стоять (стать, встать) 
грудью күкрәк киреп, ҡаршы тороу (яҡлау) 

ГРУЖЁНИЕ с см. грузйть 
ГРУЖЕННЫЙ и ГРУЖЁННЫЙ, ая, ое 

прич. от грузйть
ГРУЖЁНЫЙ, -ая, -ое йөк тейәлгән, йөклө; 

гружёные вагоны йөк тейәлгән вагондар
ГРУЗ м 1. ауырлыҡ, ауыр нәмә 2. йөк; ва

гоны с грузом йөк тейәлгән вагондар
ГРУЗДЬ м гөрөздә; собирать грузди гөрөздә 

йыйыу; солйть грузди гөрөздә тоҙлау 
ГРУЗИЛО с; рыб. батырғыс 
ГРУЗЙНСКИЙ, -ая, -ое грузин...ы, Грузия 

...ы; грузйнский язык грузин теле; грузинское 
искусство Грузия сәнғәте ♦ грузйнский чай 
грузин сәйе

ГРУЗИНЫ мн. грузиндар, грузин халҡы / /  
ед. грузйн м грузин ир-аты; грузйнка ж грузин 
ҡатын-ҡыҙы



ГРЫЗНЯ
ГРУЗИТЬ несов. кого-что тейәү; грузить ма

шину дровами машинаға утын тейәү; грузить 
скот в вагоны вагондарға мал тейәү

ГРУЗИТЬСЯ несов. 1. тейәнеү, тейәлеү; гру 
зйться в лодки кәмәләргә тейәлеү 2. страд, от 
грузйть

ГРУЗНЁТЬ несов.', разг. ауырайыу; к старо
сти начать грузнеть тсартая килә ауырая башлау 

ГРОЗНЫЙ, -ая, -ое 1 . ауыр, һалмаҡ; 
грузные ворота ауыр ҡапҡа 2. ауыр һөйәкле 
(кәүҙәле), йыуан; грузный человек йыуан кеше 
3. (о походке, шагах и т.п.) һалмаҡ 4. (тяже
ло нагруженный) ауыр тейәлгән

ГРУЗОВИК м грузовик, йөк машинаһы 
ГРУЗОВЛАДЕЛЕЦ м йөк хужаһы 
ГРУЗО ВбЙ , -ая, -ое йөк ...ы; грузовой 

транспорт йөк транспорты
ГРУЗООБОРОТ м йөк әйләнеше (билдәле 

ваҡыт эсендә транспортта ташылган йөк 
иҫәбе)

ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ м йөк ебәреүсе 
ГРУЗОПОДЪЁМНИК м йөк күтәргес (дом

крат, цҙе йөрөмәле кран һ.б.)
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ ж йөк күтәреүсән- 

лек (мәҫ., кцтәрец кранының кцтәрә алыу 
һәләте)

ГРУЗОПОДЪЁМНЫЙ, -ая, -ое йөк (ауыр
лыҡ) күтәреү ...ы; грузоподъёмная машйна йөк
күтәреү машинаһы

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ м  йөк алыусы (кеше 
йәки учреждение)

ГРУЗОПОТбК м йөк(тәр) хәрәкәте (йөктәр
ҙең юлда билдәле ваҡыт эсендә булыуы)

ГРУЗЧИК м и ГРУЗЧИЦА ж йөксө (йөк 
тейәцсе һәм бушатыусы)

ГРУНТ м 1. тупраҡ, ер; глйнистый грунт мә
теле тупраҡ; высадка рассады в открытый грунт 
үрсетмәне асыҡ ергә күсереп ултыртыу 2. (твёр
дое дно) һыу төбө 3. иск. ерлек, грунт (буяла
саҡ йәки һцрәт яһаласаҡ әйбергә беренсе ҡат 
ягылган буяу) 4. иск. грунт (гравюрала һәм 
рәсемдә штрихлашан фон)

ГРУНТОВАТЬ несов. что\ иск. грунтлау, ер
лек һалыу (буяла торган нәмәләрҙе беренсе 
ҡат буяп сыгыу)

ГРУНТОВАТЬСЯ несов. страд, от грун
товать

ГРУНТбВКА ж 1. см. грунтовать; грунтовка 
холста киндер туҡыманы грунтлау 2. см. 
грунт 3; масляная грунтовка майлы буяу 
яғылған ерлек

ГРУНТОВбЙ, -ая, -ое 1. ер (грунт) ...ы; 
грунтовая дорога арба юлы (тцшәлмәгән юл)\ 
грунтовые воды ер аҫты һыуҙары 2. ерлек 
(грунт) ...ы; грунтовые краски ерлек буяуҙары 

ГРУППА ж; в разн. знач. группа, төркөм; 
группа всадников һыбайлылар төркөмө; де
сантная группа десант төркөмө; группа угле

водов углеводтар группаһы; группа учащихся 
уҡыусылар төркөмө ♦ группы крови ҡандың 
группалары (кеше ҡанындагы аҡһым төҙөлө
шөнөң төрлөлөгө менән билдәләнгән биохимик 
сифат цҙенсәлеге)

ГРУППИРОВАТЬ несов. кого-что 1. төр
көмләү, группалау 2. (классифицировать) төр
көмдәргә (группаларға) айырыу, туптарға айы
рыу (тупланыу)

ГРУППИРОВАТЬСЯ несов. 1. группаларға 
(төркөмдәргә) йыйылыу, төркөм-төркөм тупла
ныу 2. страд, от группировать

ГРУППИРбВКА ж 1. см. группировать, 
группироваться 2. группа, төркөм, берләшмә; 
демократйческая группировка демократик бер 
ләшмә

ГРУППОВбЙ, -ая, -ое төркөм (группа) ме
нән булған, төркөмдән (группанан) торған, кү
мәк; групповые йгры күмәк уйындар; групповой 
портрет күмәкләп төшкән портрет ♦ групповой 
брак группалы никах (бер төркөмдөң һәр ире 
икенсе төркөмдөң һәр ҡатыны менән йәшәй 
ала торган никах төрө)

ГРУППОВЩИНА ж\ неодобр. группасылыҡ, 
төркөмсөлөк

ГРУСТИТЬ несов. яманһыулау, бойоғоу, бо
шоноу, эс бошоу

ГРУСТНО 1. нареч. яманһыу, бойоҡ; груст
но улыбаться яманһыу йылмайыу 2. кому в 
знач. сказ., безл. яманһыу, бойоҡ; мне стало 
грустно миңә яманһыу булып китте

ГРУСТНЫЙ, -ая, -ое 1. яманһыу, һағышлы, 
бойоҡ, моңһоу; грустный человек бойоҡ кеше; 
грустная песня моңһоу йыр; грустный взор бо 
йоҡ ҡараш; грустные мысли һағышлы уйҙар 
2. разг. (досадный) күңелһеҙ; грустные резуль
таты күңелһеҙ һөҙөмтәләр

ГРУСТЬ Л : һағыш, эс бошоу, бошонҡолоҡ; 
неодолимая грусть һары һағыш; предаваться 
грусти һағышҡа бирелеү

ГР^ША ж груша, армыт; сладкая груша шәр
бәтле (татлы) груша; посадить грушу груша ул
тыртыу

ГРУШЕВЙДНЫИ, -ая, -ое груша кеүек, гру
ша (армыт) рәүешендәге; грушевидная айва гру
ша рәүешендәге айва

ГРУШЕВЫЙ, -ая, -ое груша ...ы, армыт ...ы; 
грушевое дерево армыт ағасы; грушевое ва
ренье груша ҡайнатмаһы

ГРУШ бВКА ж грушовка (1. груша шарабы 
2. алмагас сорты)

ГРЫЖА ; к\ мед. бүҫер; паховая грыжа сат
бүҫере

ГРЫЗЛО с; спец. ауыҙлыҡ, айыссыҡ 
ГРЫЗНЙ ж; разг. 1. (между животными) 

тешләшеү, талашыу 2. перен. сәйнәшеү, һүге
шеү, әрләшеү



ГРЫЗТЬ
ГРЫЗТЬ несов. 1. что кимереү, ярыу; 

грызть кость һөйәк кимереү; грызть орехи сәт 
ләүек ярып ашау; грызть сёмечки көнбағыш 
ярыу 2. кого; перен., разг. сәйнәү, талау; она 
грызёт меня с утра до вечера ул мине иртәнән 
кискә тиклем талай 3. кого-что; перен., разг. 
(терзать, мучитъ — о мыслях, чувствах и 
т.п.) йөҙәтеү, яфалау

ГРЫЗТЬСЯ несов. 1. тешләшеү, талашыу; со
баки грызутся эттәр тешләшә 2. перен., прост. 
( ссориться) талашыу, тиргәшеү, әрләшеү

ГРЫЗУН м; зоол. кимереүсе (ҡуян, йомран, 
сысҡан, тейен Һ.6.); отряд грызунов кимереү
селәр отряды

ГРЯДА ж 1. теҙмә; гряда гор тауҙар теҙмәһе
2. (в огороде) түтәл; гряда клубнйки еләк түтәле
3. чего өйкөм, өйөм; гряда облаков болоттар 
өйкөмө

ГРЙДИЛЬ м һабан уҡлауы 
ГРЙДКА ж 1. уменъш. от гряда 2; 2. (у са

ней и телег) үрәсә
ГРЙДКОВЫЙ, -ая, -ое түтәл ...ы; грядковая 

культура түтәл культураһы
ГРЯДУЩИЙ, -ая, -ее высок. 1. киләсәк, ал

дағы; грядущие поколения киләсәк быуындар 
2. в знач. сущ. грядущее с киләсәк; смотреть в 
грядущее с надеждой киләсәккә өмөт менән 
ҡарау ♦ на сон грядущий йоҡо алдынан

ГРЯЗЕВбЙ, -ая, -ое ләм ...ы; грязевые ис
точники ләм сығанаҡтары

ГРЯЗЕЛЕЧЁБНИЦА ж ләм шифаханаһы, 
ләм менән дауалау урыны

ГРЯЗЕЛЕЧЁНИЕ с ләм менән дауалау (да
уаланыу)

ГРЯЗНЁТЬ несов. бысраныу, батҡаҡланыу, 
керләнеү

ГРЯЗНИТЬ несов. 1. кого-что бысратыу, 
батҡаҡлау, керләндереү; грязнить пол иҙәнде 
бысратыу 2. кого; перен. (порочитъ) бысратыу, 
ҡара яғыу

ГРЯЗНИТЬСЯ несов. бысраныу, батҡаҡла
ныу, керләнеү

ГРЙЗНО 1. нареч. бысраҡ; грязно писать
бысраҡ яҙыу 2. в знач. сказ., безл. бысраҡ; на 
улице грязно урамда бысраҡ

ГРЯЗНУЛЯ м и ж; разг. бысраҡ, әшәке, 
шапшаҡ (кеше)

ГРЙЗНЫЙ, -ая, -ое 1. бысраҡ; грязный двор
бысраҡ ишек алды 2. бысраҡ, бысранған, керле, 
керләнгән; грязная посуда бысраҡ һауыт; гряз
ные руки бысраҡ ҡулдар; грязное бельё бысраҡ 
кер 3. перен. (гнусный) бысраҡ, әшәке; грязное 
дёло бысраҡ эш; грязный анекдот әшәке көлә
мәс 4. (о цвете) буръяҡ, һорғолт буҙ

ГРЯЗЬ ж 1. бысраҡ, батҡаҡ; после дождя на 
дороге грязь ямғырҙан һуң юлда бысраҡ 2. (на 
теле, белье) бысраҡ кейем, кер 3. (нечистота)

бысраҡ сүп-сар 4. перен. бысраҡ, бысраҡлыҡ, 
әшәкелек; навалйть грязь на кого-л. кемгәлер 
бысраҡлыҡ өйөү 5. мн. грязи ләм; лечйться 
грязями ләм менән дауаланыу ♦ месить грязь 
бысраҡ ярып барыу; бросать (кидать) грязью в 
кого бысраҡ ташлау; втоптать (затоптать) в 
грязь кого кемгәлер бысраҡ (ҡара) яғыу

ГРЙНУТЬ сов. 1. гөрҫ (дарҫ) итеп ҡалыу, 
күкрәү, яңғырау; грянул гром күк күкрәне; 
грянул выстрел атыу тауышы яңғыраны; гряну
ла музыка музыка яңғыраны 2. что и без доп. 
башлап (йәки уйнап) ебәреү; музыканты гряну
ли марш музыканттар марш уйнап ебәрҙе 3. пе
рен. (разразиться) башланып китеү; грянула 
война һуғыш башланып китте.

ГУАНО с нескл. гуано (диңгеҙ ҡоштарының 
ашлама итеп файҙаланылган тиҙәге)

ГУАШЬ ж гуашь (1. аҡ бу яу га елем ҡат
наштырып, һыу га иҙелгән ҡуйы буяу 2. шул 
буяу менән төшөрөлгән һцрәт)

ГУБА I ж 1. ирен; верхняя губа өҫкө ирен; 
тонкие губы йоҡа ирендәр; сжать губы ирен 
ҡымтыу 2. мн. губы; спец, морон (ҡыҫҡыста 
һ.б.) ♦ губа не дура у кого; прост, аҡылы ал
тын икән; заячья губа китек ирен; надуть губы 
иренде турһайтыу (цпкәләц); молоко на губах 
не обсохло ауыҙында әсә һөтө кипмәгән (йәш, 
тәжрибәһеҙ)

г у б А п ж; геогр. ҡултыҡ; ббская губа Обь
ҡултығы

ГУБАСТЫЙ, -ая, -ое разг. ҡалын (турһыҡ) 
иренле

ГУБЕРНАТОР м  губернатор (1. Рәсәйҙә гу
берна башлыгы 2. АҠШ-тың, Латин Амери- 
каһының ҡайһы бер илдәрендә югары вазифалы 
кеше 3. ҡайһы бер колонияларҙа югары вази
фалы кеше)

ГУБЕРНАТОРСКИЙ, -ая, -ое губернатор 
...ы; губернаторская должность губернатор ва 
зифаһы ♦ положение хуже губернаторского
шутл. эштәр шәптән түгел, хәл бик мөшкөл

ГУБЕРНАТОРСТВО с губернаторлыҡ, гу
бернатор вазифаһы

ГУБЁРНИЯ ж; ист. губерна ( XVI I I  б. баш
лап Рәсәйҙә администратиә-территориалъ 
берәмек); Оренбургская губерния Ырымбур гу
бернаһы ♦ пошла писать губерния шутл. ығы- 
зығы башланды

ГУБЁРНСКИЙ, -ая, -ое губерна ...ы; гу
бернское правление губерна идараһы

ГУБЙТЕЛЬ м и ГУБЙТЕЛЬНИЦА ж харап 
(һәләк) итеүсе

ГУБИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое һәләкәтле, һәләкәт
кә килтерә торған, харап иткес, емергес, зарарлы, 
зарар килтерә торған; губительное влияние һәлә
кәткә килтерә торған йоғонто; губительный для 
здоровья клймат сәләмәтлеккә зарарлы климат



ГУРМАНСТВО
ГУБИТЬ несов. 1. кого-что; прям., перен. 

һәләк (харап, әрәм) итеү; заморозки губят по
севы ҡырау сәсеүлектәрҙе һәләк итә; губйть лес 
урманды һәләк итеү; губйть время ваҡытты әрәм 
итеү; губйть деньги аҡсаны әрәм итеү 2. юғалтыу, 
үлтереү, бөтөрөү, юҡҡа сығарыу, әрәм итеү; гу
бйть здоровье сәләмәтлекте юғалтыу; губйть че
ловека кешене әрәм итеү

ГУБИТЬСЯ несов. страд, от губйть 
Г^БКА I ж; уменьш.-ласк. от губа I 1 
Г^БКА II ж болот, губка (1. диңгеҙҙә йә

шәгән кцп кцҙәнәкле хайуандарҙың тцбән ти- 
бы 2. шул хайуандарҙың ҡауы, һөлдәһе; йыуы
ныу өсөн ҡулланылган һәм резинанан, поролон
дан шуларҙың ҡауына оҡшатып яһалган кц
ҙәнәкле, һыгылмалы нәмә); мыться губкой губ
ка менән йыуыныу

ГУБНОЙ, ая, -ое ирен ...ы; губные мышцы
ирен мускулдары; губная помада ирен (иннеге) 
помадаһы; губные согласные лингв, ирен тар
тынҡылары

ГУБОШЛЕП м; прост. 1. һалпы ирен, шал
пыҡ ауыҙ 2. 6j>an. асыҡ ауыҙ, йыбытҡы

г у б ч а т ы й , -ая, -ое ваҡ-ваҡ (күҙ-күҙ) ти
шекле, көпшәк; губчатая резйна көпшәк резина 

ГУВЕРНАНТКА ж гувернантка (өйҙә бала- 
ларга тәрбиә бирецсе һәм уҡытыусы) 

ГУВЕРНЁР м гувернер
ГУГЕНбТЫ мн. (ед. гугенот м и гугенотка

ж); уст. гугеноттар (сиркәц һәм хөкцмәт тара
фынан эҙәрләнгән X V I — X V I I I  бб. француз 
протестанттары)

ГУГ^: ни гугу в знач. сказ.: 1) өндәшмәй, 
тын да сығармай; 2) (приказание или просьба 
молчатъ) өндәшмә, тыныңды ла сығарма, ләм- 
мим, ауыҙыңды ла асма

ГУДЁНИЕ с см. гудеть; гудение проводов 
сымдар геүләүе

ГУДЁТЬ несов. 1. геүләү, геүелдәү, жыуыл
дау, ҡысҡыртыу (машинаға, гудокка һ.б. ҡара
та); ветер гудйт ел геүелдәй; гудок гудйт гудок 
ҡысҡырта 2. безл. зыңлау, геүләү, сеңләү, шау
лау; в ушах гудйт ҡолаҡ зыңлай; в голове гудйт 
баш шаулай

ГУДбК м гудок; гудок парохода пароход гу- 
догы; дать гудок гудок биреү

ГУДРбН м гудрон (нефть ҡыуғандан ҡала 
торған ыҫмала кецек ҡуйы ҡара матдә — юл 
төҙөц өсөн, тцбә ябыуына ҡойоу өсөн ҡулла
ныла)

ГУДРОНИРОВАТЬ сов., несов. что гудрон
лау; гудронировать шоссе шоссены гудронлау 

ГУДРОНИРОВАТЬСЯ несов. страд, от 
гудронйровать

ГУДРбННЫ Й, -ая, -ое 1. гудрон ...ы; гуд
ронная смесь гудрон ҡатышмаһы 2. гудронлы; 
гудронное шоссе гудронлы шоссе 

ГУЖ м ҡолаҡбау, ҡамыт бауы

ГУЖ ЕВбЙ, -ая, -ое 1. ҡолаҡбау ...ы; гуже
вой ремень ҡолаҡбау ҡайышы 2. егеүле; гуже
вой транспорт егеүле транспорт

ГУЖ бМ  нареч. ылаулап, ылау менән; возйть 
товары гужом тауарҙы ылау менән ташыу

ГУЛ м шау, геү, гөрөлдәү; гул моря диңгеҙ шауы 
ГУЛКИЙ, -ая, -ое яңғыраулы, яңғырап (шаң

ғырап) торған; гулкий звук яңғыраулы тауыш; 
гулкие своды яңғырап торған (бейек) көмбәҙҙәр 

ГУЛЬБА ж; прост, типтереү (эскеле кцңел 
асыш)

ГУЛЬДЕН м гульден (Нидерланды аҡса 
берәмеге)

ГУЛЙКА м и ж; разг. типтереүсе, типтерергә 
яратыусы, йөрөмтәл

ГУЛЙНКА ж; прост, күңел асыу мәжлесе 
ГУЛЙНЬЕ с 1. см. гулять 1; 2. (массовое 

празднество) күмәк күңел асыу; сегодня со 
стойтся гулянье бөгөн күмәк күңел асыу була 

ГУЛЙТЬ несов. 1. (совершатъ прогулку) йө
рөү; гулять в саду баҡсала йөрөү 2. разг. (иметь 
выходной) буш тороу, ял итеү; гулять два дня ике 
көн ял итеү 3. прост, күңел асыу, типтереү, әйт
тереү; гулять на свадьбе туйҙа типтереү 4. с кем; 
прост, йөрөү, йөрөшөү (ир-ат менән ҡатын- 
ҡыҙға ҡарата)

ГУЛЙПТ м; кул. гуляш (ашамлыҡ); готовить 
гуляш гуляш әҙерләү

ГУМАНИЗМ м 1. гуманизм (Яңырыу осорон
да кешеләрҙе, уларҙың фекерен феодализм һәм 
католицизм бығауынан азат итецгә йцнәлде- 
релгән прогрессив хәрәкәт) 2. (любовь к лю 
дям) гуманизм, кешелеклек

ГУМАНИСТ м 1. ист. гуманист (гуманизм 
вәкиле) 2. гуманист, кешелекле кеше

ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое 1. гуманизм 
...ы; гуманистйческие идеи гуманизм идеялары 
2. гуманистик; гуманистйческое отношение к 
людям кешеләргә гуманистик мөнәсәбәт

ГУМАНИТАРНЫЙ, -ая, -ое гуманитар, иж
тимағи; гуманитарные науки гуманитар фәндәр 
(философия, тарих, филология һ.б.)

ГУМАННОСТЬ ж гуманлылыҡ, кешелеклек; 
проявйть гуманность кешелеклек күрһәтеү

ГУМАННЫЙ, -ая, -ое гуманлы, кешелекле; 
гуманный человек кешелекле кеше 

ГУМНб с ырҙын, ырҙын табағы 
Г^МУС м ; спец. серемтә г^нны мн. (ед. гунн м) һундар (Урал тирә

һендә I I  —I V  бб. кцсмә һәм урындағы ҡәбилә
ләрҙән ойошҡан кцсмә халыҡ)

ГУРИЯ ж; миф. хур ҡыҙы; красйвая как 
гурия хур ҡыҙы кеүек матур

ГУРМАН м гурман, ашамһаҡ, тәмлетамаҡ 
(кеше)

ГУРМАНСТВО с гурманлыҡ (тәмле, татлы 
ашамлыҡтарға әцәҫлек)



ГУРТ
ГУРТ м көтөү, мал көтөүе; гурт молодняка

йәш мал көтөүе
ГУРТОВбИ, -ая, -ое көтөү ...ы; гуртовой 

бригидйр көтөү бригадиры
ГУРТОВЩЙК М  көтөү ҡыуыусы 
ГУРТбМ  нареч.; разг. 1. көтөүе менән, ту

лайым; покупать гуртом көтөүе менән һатып 
алыу 2 . йыйнаулашып, барыһы бергә

ГУРЬБА ж; разг. 1. төркөм, көтөү (кешеләргә 
ҡарата) 2. в знач. нареч. гурьбой йыйнаулашып, 
бергәләшеп; идтй гурьбой йыйнаулашып барыу 

ГУСАК м ата ҡаҙ
ГУСАР м гусар (реәолюцияга тиклем Рәсәй 

армияһында һәм ҡайһы бер сит ил ғәскәрендә: 
венгр өлгөһөндәге форма кейгән кавалерия һал
даты)

ГУСАРСКИЙ, -ая, -ое гусар(ҙар) ...ы; гу
сарский полк гусарҙар полкы

ГУСЕНИЦА ж 1. зоол. ҡарышлауыҡ (кцбә- 
ләк ҡорто)', мохнатая гусеница йөнлө ҡарышла
уыҡ 2. тәгәрмәс (таҫмаһы) сылбыры (трак
торҙа, танкыла һ.б.)', гусеницы трактора трак
торҙың тәгәрмәс сылбыры

ГУСЕНИЧНЫЙ, -ая, -ое сылбырлы тәгәр
мәсле; гусеничный трактор сылбырлы тәгәрмәс
ле трактор

ГУСЕНОК м ҡаҙ бәпкәһе (себеше) 
ГУСИНЫИ, -ая, -ое ҡаҙ ...ы; гусйное перо

ҡаҙ ҡауырһыны; гусйное яйцб ҡаҙ йомортҡаһы 
♦ гусиная кожа ҡаҙ тәне (өшөцҙән һ.б. тәндә 
барлыҡҡа килгән бөрсөктәр); гусйные лапки 
күҙ төбөндәге йыйырсыҡтар

ГУСЛИ мн.\ муз. көснә (ике ҡул менән уй 
най торган боронғо ҡыллы музыка ҡоралы) 

ГУСЛЯР м көснәсе, көснәлә уйнаусы 
ГУСТЁТЬ несов. 1. ҡуйырыу; каша густеет 

бутҡа ҡуйыра; туман густеет томан ҡуйыра 2. ҡуйыланыу, ҡалынайыу, ҡуйылана (ҡалыная) 
барыу; лес густеет урман ҡалыная барагУсто 1 . нареч. ҡуйы, ҡуйы булып; трава 
растёт густо үлән ҡуйы булып үҫә 2. нареч. (не 
жидко) ҡаты, ҡаты итеп; густо замесйть тёсто 
ҡамырҙы ҡаты баҫыу 3. в знач. сказ., безл.; 
разг. (много) мул, күп; не густо мул түгел

ГУСТбЙ, -ая, -ое ҡуйы, ҡалын; густые воло
сы ҡалын (ҡуйы) сәс; густой лес ҡалын (ҡуйы)

урман; густая каша ҡуйы бутҡа; густая сметана 
ҡуйы ҡаймаҡ; густой цвет ҡуйы төҫ; густые об
лака ҡуйы болоттар; густой дым ҡуйы төтөн; гу
стой голос ҡалын тауыш

ГУСТОЛЙСТВЕННЫЙ, ая, ое ҡуйы яп 
раҡлы; густолйственная берёза ҡуйы япраҡлы 
ҡайын

ГУСТОЛЙСТЫЙ, ая, ое см. густолист 
венный

ГУСТОНАСЕЛЁННЫЙ, -ая, -ое күп халыҡ
лы, халыҡ тығыҙ ултырған; густонаселённая 
область халыҡ тығыҙ ултырған әлкә

ГУСТОПСбВЫЙ, -ая, -ое (о борзых соба
ках) муйыны ҡуйы йөнлө

ГУСТОТА ж ҡуйылыҡ, ҡалынлыҡ; густота 
волос сәстең ҡалынлығы (ҡуйылығы); густота 
молока һөттөң ҡуйылығы; густота леса урман
дың ҡалынлығы (ҡуйылығы)

ГУСЬШЯ ж инә ҡаҙ
ГУСЬ м ҡаҙ ♦ гусь лапчатый йылмаяҡ, йы

шылған кеше; как с гуся вода кому ҡолағына ла 
элмәй, иҫе лә китмәй

ГУСЬКбМ нареч. бер-бер артлы теҙелешеп, 
аллы-артлы, эйәртенешеп 

ГУСЙТИНА ж ҡаҙ ите
ГУСЯТНИК м 1. ҡаҙҙар өсөн оя 2. ҡарсыға 
ГУСЙТНИЦА ж 1. ҡаҙ ҡараусы 2. (посуда) 

оҙонса тәрән тимер һауыт (ҡаҙҙы, өйрәкте то
тош бешерец өсөн)

ГУТАЛИН м гуталин (кцн аяҡ кейемен 
таҙарта торған май)

ГУТТАПЁРЧА ж гуттаперча (ҡайһы бер 
цҫемлектең ҡатҡан һутынан алына торған 
каучук кецек һығылмалы матдә)

ГУТТАПЁРЧЕВЫЙ, -ая, -ое 1. гуттаперча 
...ы 2. гуттаперча, гуттаперчанан яһалған; гутта
перчевая игрушка гуттаперча уйынсыҡ

ГУЩА ж 1. ултырма, төпрә, ҡуйырыҡ, ҡуйы; 
кофейная гуща ҡәһүә ҡуйырығы 2. (чаща, деб
ри) шырлыҡ; гуща леса урман шырлығы 3. ур
та, эс; в гуще толпы халыҡ төркөмө уртаһында; 
в гуще событий ваҡиғалар эсендә ♦ гадать на 
кофейной гуще см. гадать

ГЯУР м; презр. кафыр (мосолмандарҙың 
башҡа диндәгеләрҙе атауы)

Д
ДА I частица 1. (при ответе для выражения 

согласия) эйе, шулай; все собрались? — Да 
бөтәһе лә йыйылдымы? — Эйе; да, это верно 
эйе, был дөрөҫ

2. (в вопр. предложении для побуждения со
беседника к ответу) -мы/-ме (ни), шулаймы ни, 
улаймы ни, эйеме; он вернулся, да? ул ҡайтты

мы ни?; ты этого человека хорошо знаешь, да?
һин был кешене яҡшы беләһең, шулаймы?

3. (при неожиданном воспоминании о чём-л.; 
в значении “кстати", “вот ещё") әйткәндәй, эй; 
да, ещё одна новость әйткәндәй, тағы бер 
яңылыҡ; да, совсем забыл эй, бөтөнләй онот
ҡанмын



4. (при выражении недоверия, возражения в 
значении “как бы не так") эйе шул, 
-мағайы/ мәгәйе; я тебе другую кнйгу пода
рю .— Да, подаришь ты! мин һиңә икенсе китап 
бүләк итермен. — Эйе шул, бирерһең һин!

5. (при призыве, пожелании) -һын/-һен; да 
здравствует дружба народов! йәшәһен ха 
лыҡтар дуҫлығы!

6. (для выражения требования, приказания, 
настойчивой просьбы) -һын/-һен, әйҙә (инде), 
-сы/-се, инде, эле; да обернйтесь вы әйләнегеҙ 
әле; да вы садйтесь! ултырһағыҙсы!, ултырығыҙ 
әле! ♦ ай да бына исмаһам; вот это да! китсе!, 
бына һиңә (кәрәк булһа)!; ну да!: 1) әлбиттә, һис 
шикһеҙ; вы придёте? — Ну да! һеҙ 
киләһегеҙме? — Әлбиттә!; 2) китсе! булмаҫ!; он 
переехал в деревню. — Ну да! ул ауылға күсеп 
киткән. — Китсе! Булмаҫ!

ДА II союз 1. соед. (для соединения однород
ных членов предложения и предложений; соот
ветствует союзу “и") һәм, да/дэ; отец да я 
атай ҙа мин; в лесу лишь берёза да осйна ур 
манда тик ҡайын да уҫаҡ

2. присоед. (для присоединения предложений 
или членов предложения, дополняющих выска
занное) өҫтәүенә, шуның өҫтөнә, тағы ла, 
етмәһә, етмәһә тағы; сегодня холодно, да ещё 
дождь со снегом идёт бөгөн көн һыуыҡ, 
өҫтәүенә ҡар ҡатыш ямғыр яуа

3. протиәит. (для присоединения предложе
ний или членов предложений со значением про
тивопоставления; соответствует союзу “но") 
әммә, ләкин, да/дэ; знал, да не сказал белһә лә 
әйтмәгән; маленький, да удаленький бәләкәй 
генә булһа ла булдыҡлы, үҙенә күрә түгел ♦ да 
и (при усилении соед. союза) да/дэ; пойду да и 
выскажу барам да әйтеп һалам; да и только (при 
усилении действия) - д а /-дә; плачет да и 
только! илай ҙа илай!; нет-нет да и бер бул
маһа — бер, әллә ниҙә бер, юҡ-юҡ та, һирәк- 
мирәк булһа ла, юҡ тигәндә

ДАВАТЬ несоә. 1. см. дать 2. повел, давай 
(те) разг. әйҙә, әйҙәгеҙ, йәгеҙ, йә әле; давайте 
споём әйҙәгеҙ, йырлап алайыҡ 3. повел, давай; 
разг. (с неопр. формой глагола несоә. вида; обо
значает начало энергичного действия) әйҙә 
-ырға/ ергә, тотондо, башланы; а она давай 
бегать ә ул йүгереп китмәһенме, ә ул әйҙә йүге
рергә тотондо ♦ давай бог нбги ҡойроҡто һырт
ҡа һалыу, үксә күтәреү; давать волю рукам ҡул 
күтәреү; не давать прохода (проходу) кому 
юлына арҡыры төшөү, эҙәрләү

ДАВАТЬСЯ несоә. 1. см. даться 2. страд, 
от давать

ДАВЕЧА нареч.; прост, бая, баяғы; давеча 
он звонйл бая ул шылтыратты

ДАВЕШНИИ, -яя, -ее прост, баяғы, әлеге; 
давешний разговор баяғы һөйләшеү

ДАВНОСТЬ
ДАВИЛЬНЫЙ, -ая, -ое баҫа, баҫтыра (иҙә) 

торған; давйльный аппарат иҙә торған аппарат 
ДАВИТЬ несоә. 1. на кого-что; прям., перен. 

(налегать тяжестью, оказывать нажим) 
баҫыу, баҫым яһау; снег давит на крышу ҡар 
ҡыйыҡты баҫа; тоска давит сердце йөрәкте 
һағыш баҫа 2. что (жать, выжимать) һығыу, 
иҙеү; давить виноград виноград һығыу 3. кого- 
что; прям., перен. (стискивать, сжимать) 
ҡыҫыу; сапог давит ногу итек аяҡты ҡыҫа; да
вить инициатйву инициативаны ҡыҫыу 4. кого; 
разг. (удавить) быуыу, быуып үлтереү; хорёк 
давит домашних птиц көҙән йорт ҡоштарын бы
уа 5. что безл. (о чувстве боли) ҡыҫыу, 
ҡыҫылыу; мне давит грудь күкрәгем ҡыҫыла
6. кого-что (топтать, убиәать) тапау, һытып 
(тапап) үлтереү; давить гусениц ҡарышла
уыҡтарҙы тапап үлтереү

ДАВИТЬСЯ несоә. 1. чем тамаҡҡа тороу, тө
йөлөү, ҡарлығыу, сәсәү; давиться костью тамаҡ
ҡа һөйәк тороу 2. от чего быуылыу; давйться от 
смёха быуылып көлөү 3. прост, ҡыҫылыу; да
вйться в автобусе автобуста ҡыҫылыу

ДАВКА ж; разг. ҡыҫылыш, этеш-төртөш; 
давка у кассы касса янында этеш-төртөш

ДАВЛЁНИЕ с 1. см. давйть 1—3, 5; 2. ба
ҫым; атмосферное давление атмосфера баҫымы 
3. перен. баҫым, ҡыҫым, иҙеү; оказывать дав
ление на кого-л. кемгәлер баҫым яһау ♦ под да
влением кого-чего кемдеңдер баҫымы арҡаһында 
(аҫтында); кровяное давление ҡан баҫымы 

ДАВЛЕННЫЙ, -ая, -ое прич. от давйть 
ДАВЛЕНЫЙ, -ая, -ое иҙелгән, һытылған, 

йәнселгән; давленые помидоры иҙелгән поми
дорҙар; давленые яйца һытылған йомортҡалар 

ДАВНИИ, -яя, -ее 1. күптәнге, әллә ҡасанғы; 
давний случай күптәнге ваҡиға 2. элекке, бо
ронғо, күтәнге, иҫке; в давние времена элекке 
ваҡытта; давний друг күптәнге дуҫ, иҫке дуҫ 

Д АВНЙШНИИ, -яя, -ее разг. см. давний 
ДА ВН б нареч. 1. әллә ҡасан, күптән; я дав

но вернулся мин әллә ҡасан ҡайттым 2. күптән, 
күптәнән, күптән (күптәнән) бирле, әллә ҡа
сандан бирле); я его давно не вйдел мин уны 
күптәнән күргәнем юҡ ♦ давно бы так күптән 
шулай кәрәк ине

ДАВНОПРОШЁДШИЙ, -ая, -ее күптән үтеп 
киткән, күптән булған, әллә ҡасанғы, әллә ҡасан 
булып үткән ♦ давнопрошедшее время грам. 
күптән үткән заман

ДАВНОСТЬ ж 1. күптән (булғанлыҡ) бу
лыу, күптәнгелек; давность события ваҡиға
ның күптән булыуы 2. юр. ваҡыт һуҙымы, ҡу
йылған ваҡыт; исковая давность юллау ваҡыты 
үтеү, юллау өсөн ҡуйылған ваҡыт ♦ за давно
стью лет ваҡыты уҙып, күп йылдар үтеү сә
бәпле; без срока давности күпме ваҡыт үтеүгә 
ҡарамаҫтан
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ДАННЫМ ДАВНО
ДАВНЬІМ ДАВНО нареч.; разг. әллә ҡасан, 

борон заман, хан заманынан
ДАГЕСТАНСКИЙ, -ая, -ое дагстан, Дагстан 

...ы; дагестанские языкй Дагстан халыҡтары
ның телдәре

ДАГЕСТАНЦЫ мн. дагстанлылар, Дагстан 
халҡы / /  ед. дагестанец м Дагстан ир-аты; даге
станка ж Дагстан ҡатын-ҡыҙы

ДАЖЕ частица 1. (для выделения и усиле
ния слова или словосочетания, к которому от
носится) хатта ... д а /дә; даже я могу поднять 
хатта мин дә күтәрә алам 2. в знач. союза (при
соединяет члены предложения или предложе
ния, обозначающие результат напряжённого 
действия или показателъ высокой степени че- 
го-л.) хатта; было очень тепло, даже жарко ныҡ 
йылы, хатта эҫе ине

ДАКТИЛОСКОПИЯ и ДАКТИЛОСКОПИЯ
ж дактилоскопия (криминалистика гилеменең 
енәйәтсенең шәхесен билдәләц маҡсатында 
бармаҡ битендәге һырҙарҙы өйрәнец бцлеге) 

ДАКТИЛЬ м; лит. дактиль (силлабо-тоник 
шигырҙа баҫымы беренсе ижеккә төшә торган 
өс ижекле стопа)

ДАЛАИ ЛАМА м далай-лама (Тибетта иң 
югары дин һәм хөкцмәт башлыгы)

ДАЛЕЕ нареч. см. дальше 2, 3; далее перей
дём к разбору разных вопросов артабан төрлө 
мәсьәләләрҙе тикшереүгә күсербеҙ ♦ и так далее 
(и т.д.) һәм башҡалар (һ.б.), һәм башҡа шуның 
кеүектәр (шундайҙар), һәм шулай уҡ; не далее 
как; не далее чем: 1) да/дә, ары (артыҡ) түгел; 
әле... ғына/генә; не далее как вчера әле кисә 
генә; 2) да/дә ҡалмай (һуңлатмай); не далее как 
завтра иртәгәнән дә ҡалмай

ДАЛЕКИЙ, ая, ое 1. (находящийся на 
большом расстоянии) алыҫ, йыраҡ, ары, алыҫ
тағы, йыраҡтағы, алыҫта (йыраҡта) торған (ят
ҡан); далёкий город алыҫта ятҡан ҡала; далёкие 
страны алыҫ илдәр 2. (отдалённый во времени) 
әллә ҡасанғы, бик боронғо, алыҫта (йыраҡта, 
артта) ҡалған; далёкое прошлое әллә ҡасанғы 
(күптән үткән) заман; далёкие годы йыраҡта 
ҡалған йылдар 3. перен. ят, сит; он показался 
далёким и непонятным ул миңә ят һәм аңла
йышһыҙ булып күренде 4. перен., разг. (только 
с отрицанием) башлы, аҡыллы; не очень далё
кий человек бик үк аҡыллы кеше түгел

ДАЛЕКО и ДАЛЁКО 1. нареч/, прям., пе
рен. алыҫ, йыраҡ; ехать нам было ещё далеко 
беҙгә барырға әле йыраҡ ине; детство осталось 
далеко бала саҡ алыҫта ҡалды 2. в знач. сказ. 
оҙаҡ, алыҫ; до рассвета ещё далеко таң атырға 
оҙаҡ әле 3. кому-чему, до кого-чего в знач. 
сказ., безл. -рға/-ргә алыҫ, йыраҡ; до него мне 
далеко уға етергә миңә алыҫ әле ♦ далеко за 
күптән уҙып киткән; ему далеко за сорок ул 
күптән ҡырҡты уҙған; уже далеко за полночь

төн уртаһы күптән үтеп киткән; далеко зайтй 
тәрәнгә китеү, ҡатмарлашыу; дело зашло дале
ко эш бик тәрәнгә китте; далеко не бер ҙә, һис 
тә, бик үк, ул хәтле; он далеко не глуп ул бер ҙә 
аҡылһыҙ түгел; далеко не уедешь (не уйдёшь) с 
чем, на чём алыҫ (әллә ҡайҙа) китеп булмай, 
әллә ни ҡылып булмай; далеко пойти юғары 
күтәрелеү, уңыштар яулау (эштә, тормошта) 

ДАЛЬ ж 1. (далеко видимое расстояние) 
алыҫлыҡ, йыраҡлыҡ, офоҡ; дальние дали алыҫ
тағы офоҡтар 2. с указ, и опред. мест.; разг. 
алыҫ ер; в такую даль ёхать шундай алыҫ ергә 
барырға

ДАЛЬНЕЙШИЙ, -ая, -ее артабанғы, алдағы, 
киләсәкке, киләсәктәге, бынан ары (һуң); даль
нейший разговор бесполезен артабанғы һөй 
ләшеү файҙаһыҙ ♦ в дальнейшем: 1) артабан, 
киләсәктә, алда, алдағы көндә; 2 ) түбәндә, бы
нан һуң

ДАЛЬНИЙ, -яя, -ее 1. алыҫ, йыраҡ, алыҫ
тағы, йыраҡтағы; дальнее расстояние алыҫ ара; 
капитан дальнего плавания алыҫҡа йөҙә торған 
карап капитаны; авиация дальнего действия 
алыҫ араға оса торған авиация 2. (о родствен
ных отношениях) алыҫ ҡәрҙәшлек, ете быуын; 
дальний родственник алыҫ ҡәрҙәш, алыҫ туған 
♦ без дальних слов (разговоров) күпкә һуҙмай, 
күп һөйләп тормай, у^атып-сурытып тормай 

ДАЛЬНОБОЙНЫЙ, -ая, -ое воен. алыҫҡа 
(йыраҡҡа) атыусы; дальнобойное орудие 
алыҫҡа атыусы туп

ДАЛЬНОВИДНОСТЬ ж алдан күреүсәнлек 
(күрә белеү)

ДАЛЬНОВИДНЫЙ, -ая, -ое алдан күреүсән 
(күрә белеүсе); дальновйдный человек алдан 
күрә белеүсе кеше

ДАЛЬНОЗОРКИЙ, -ая, -ое үтәғарашлы, 
яҡындан насар күреүсе, алыҫтан (йыраҡтан) 
яҡшы күреүсе

ДАЛЬНОЗОРКОСТЬ ж үтәғараш, яҡындан 
насар күреү, алыҫтан яҡшы күреү

ДАЛЬНОМЁР м алыҫлыҡты үлсәгес (при
бор)

ДАЛЬНОСТЬ ж алыҫлыҡ, йыраҡлыҡ; даль
ность полёта осоу алыҫлығы

ДАЛЬТОНИЗМ м дальтонизм (кцҙҙең ҡайһы 
бер төҫтәрҙе айыра алмай торган кцрец етеш
һеҙлеге)

ДАЛЬТОНИК м; разг. дальтоник (дальто
низм менән ауырыусы)

ДАЛЬШЕ 1. сраән. cm. от далёкий 1, 2, 4 и 
далеко; мы от центра живём дальше, чем вы беҙ 
үҙәктән һеҙгә ҡарағанда алыҫыраҡ торабыҙ 
2. нареч. (затем) артабан, унан ары, унан (шу
нан) һуң; дальше что было, не помню унан ары 
ни булғанын иҫләмәйем 3. нареч. (продолжая 
начатое) артабан, ары, тағы ла; рассказывать 
дальше артабан һөйләү ♦ дальше — больше бар- 

258



ған һайын (киҫкенләшеү); дальше (ехать) неку
да прост, берәй нәмәнең сигенә килеп етеү 
(терәлеү), башҡа сара юҡ; не дальше как; не 
дальше чем ҡасан ғына әле

ДАМА ж 1. уст. ханым, бикә 2. (в танце) 
дама 3. карт, дама ♦ дама сердца шутл. йэн 
һөйгән, һөйгән йәр

ДАМАССКИЙ, -ая, -ое димәшке ...ы ♦ да
масская сталь димәшке ҡоросо (айырым юғары 
сорт)

ДАМБА ж дамба (һыу баҫыуҙан һаҡлау, һыу 
бцлец йәки һыу баҫа торған урындарға юл 
һалыу өсөн һалытан нығытма)

ДАМКА ж дамка (шашка уйынында) 
ДАМОКЛОВ: дамоклов меч книжн. һәр ва 

ҡыт баш осонда торған ҡурҡыныс, ҡыл өҫтөндә 
(ҡурҡыныс аҫтында) булыу; быть под дамокло
вым мечом даими ҡурҡыныс аҫтында булыу 

ДАМСКИИ, -ая, -ое ҡатын-ҡыҙ ...ы; дамское 
пальто ҡатын-ҡыҙ пальтоһы; дамский портной 
ҡатын-ҡыҙ кейеме тегеүсе

ДАННИК м; ист. яһаҡ (һалым) түләүсе 
ДАННЫЕ только мн. 1. мәғлүмәттәр; анкет

ные данные анкета мәғлүмәттәре; по неполным 
данным тулы булмаған мәғлүмәттәр буйынса 
2. дәлилдәр, нигеҙҙәр; нет достаточных дан
ных етерлек дәлилдәр юҡ 3. сифат, һәләтлек, 
мөмкинлек; артистйческие данные артислыҡ 
һәләтлеге

ДАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от дать 2. прил. 
нәҡ шул, ошо, хәҙерге, был, әлеге, ошо мәлдә
♦ данная (величина) мат. билдәле (бирелгән) 
дәүмәл

ДАНСИНГ м дансинг (сит илдәрҙә тансалар 
залы)

ДАНТИСТ м; уст. дантист, теш врачы 
(технигы)

ДАНЬ ж 1. ист. яһаҡ; взимать дань яһаҡ 
алыу 2. перен., книжн. тейешле баһа, хөрмәт, 
ҡәҙер, ихтирам; принестй дань уважения ихти
рам күрһәтеү 3. чему, перен. (уступка) эйәреү; 
дань моде модаға эйәреү ♦ отдавать дань кому- 
чему байын ҡайтарыу, тейешле баһа биреү

ДАР м 1. бүләк; принимать дар бүләк ҡабул 
итеү 2. һәләт, һәләтлек, оҫталыҡ, талант; поэ- 
тйческий дар шиғри һәләт 3. мн. дары бай
лыҡтар); дары природы тәбиғәт байлыҡтары
♦ дар слова (речи) телгә һәләтлек, һөйләү оҫта
лығы

ДАРВИНИЗМ м дарвинизм, Дарвин тәғ
лимәте

ДАРВИНИСТ м дарвинсы, Дарвин тәғлимә
тен яҡлаусы (таратыусы)

ДАРГЙНСКИЙ, -ая, -ое дарғын ...ы; дар
гинский язык дарғын теле

ДАРГИНЦЫ мн. дарғындар, дарғын халҡы 
(Дағстанда йәшәйҙәр) / /  ед. даргйнец м дар
ғын ир-аты; даргйнка ж дарғын ҡатын-ҡыҙы

ДАТЕЛЬНЫЙ
ДАРЁНИЕ с; книжн. см. дарйть
ДАРЕНЫЙ, -ая, -ое разг. бүләк ителгән, бү

ләккә бирелгән ♦ дарёному коню в зубы не
смотрят биргәндең тышына ҡарамайҙар, бү
ләктең хаҡын һорамайҙар

ДАРИТЬ несоә. 1. кому-чему, кого-что 
бүләк итеү, бүләк итеп биреү, һыйлау; дарйть 
девушке цветы ҡыҙға сәскә бүләк итеү 2. кого, 
чем\ перен. (удостаивать, награждать) иғти
бар биреү (күрһәтеү, бүлеү); дарйть вниманием 
иғтибар күрһәтеү

ДАРМ О ВбЙ, -ая, -ое прост, бушлай, тү
ләүһеҙ, бушҡа килгән; дармовой хлеб буштан 
килгән икмәк

ДАРМОВЩЙНА и ДАРМОВЩЙНКА: на
дармовщйну прост, бушлайға, түләүһеҙгә, көс 
түкмәй

ДАРМОЁД м\ разг. әрәмтамаҡ, кеше елкә
һендә йәшәүсе, һоро ҡорт

ДАРМОЁДНИЧАТЬ несов.', разг. әрәмтамаҡ 
булыу, кеше елкәһендә йәшәү, эшләмәй ятыу 

ДАРМОЁДСТВО с; разг. әрәмтамаҡлыҡ, ке
ше елкәһендә йәшәгәнлек

ДАРОВАНИЕ с 1. у cm. см. даровать 
2. һәләт, талант; литературное дарование әҙәби 
һәләт; природное дарование тәбиғи һәләт

ДАРОВАТЬ сов., несоә. что\ уст., высок. 
бүләк итеү ♦ даровать жизнь үлем язаһынан 
азат итеү, енәйәтен (ғәйебен) ғәфү итеү; даро
вать свободу ирек биреү, иреккә сығарыу

ДАРОВИТОСТЬ ж ; һәләтлелек, талантлы- 
лыҡ, зирәклек

ДАРОВИТЫИ, ая, ое һәләтле, талантлы, 
зирәк; даровйтый поэт һәләтле шағир

ДА РО ВбЙ , -ая, -ое разг. бушлай, түләүһеҙ, 
бушҡа төшкән (килгән); даровой проезд бушлай 
йөрөү; даровой хлеб бушҡа килгән (әҙер) икмәк 

ДАРОМ нареч. 1. буш, бушлай, бушҡа, тү
ләүһеҙ; получйть даром бушҡа алыу 2. разг. 
осһоҙ, арзан; купйть даром арзан алыу 3. әрәм
гә, тиккә, юҡҡа, бушҡа (ғына), файҙаһыҙға; по
терять время даром ваҡытты әрәмгә үткәреү 
♦ даром не пройдёт (не обойдётся) что, кому 
буш ҡына үтмәҫ, былай ғына ҡалмаҫ (аҙағы на
сар булыр)\ даром что в знач. уступ, союза 
булһа ла, булыуға ҡарамаҫтан; даром что слабая 
женщина сибек кенә (хәлһеҙ) ҡатын булыуына 
ҡарамаҫтан

ДАРСТВЕННЫЙ, -ая, -ое 1. уст. бүләккә 
бирелгән, бүләк ителгән; дарственные вёщи 
бүләк ителгән нәмәләр 2 . бүләк ...ы, бүләк итеү 
...ы; дарственная запись бүләк яҙыуы 3. ө знач. 
сущ. дарственная ж\ юр. мөлкәтте бүләк итеү 
ҡағыҙы

ДАТА ж дата (билдәле бер көн)', исторйчес- 
кие даты тарихи даталар

ДАТЕЛЬНЫЙ: дательный падёж грам. төбәү 
килеш
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ДАТИРОВАНИЕ с см. датйровать
ДАТИРОВАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от 

датйровать 2. прил. даталанған, көнө билдә
ләнгән; датйрованная рукопись даталанған 
ҡулъяҙма

ДАТИРОВАТЬ сов., несов. что даталау, да
та ҡуйыу, датаһын билдәләү (күрһәтеү); датйро
вать заявление ғаризаға дата ҡуйыу

ДАТИРОВАТЬСЯ несов. даталаныу, -ға/-гә 
ҡарай, менән билдәләнеү; памятник датйруется 
десятым веком ҡомартҡы унынсы быуатҡа 
ҡарай

ДАТСКИИ, -ая, -ое дат ...ы, Дания ...ы; 
датский язык дат теле

ДАТЧАНЕ мн. даттар, дат халҡы / /  ед. дат
чанин м дат ир-аты; датчанка ж дат ҡатын-ҡыҙы

ДАТЧИК м; тех. датчик (механизмдың эшен 
тикшерә торған прибор)

ДАТЬ сов. 1. кого-что биреү, биреп тороу; 
дать кнйгу почитать китапты уҡырға биреп то
роу; за эту вещь ты сколько дал? был нәмә өсөн 
һин күпме бирҙең?; дать орден посмертно ор
денды үлгәндән һуң биреү; дать взаймы бурысҡа 
биреү 2. что (устроитъ, организовать) ойош
тороу; дать обед в честь юбиляра юбиляр 
хөрмәтенә мәжлес ойоштороу 3. кого-что (пре
доставитъ) биреү; дать квартйру фатир биреү; 
дать землю арендаторам ҡуртымсыларға ер би
реү 4. разг. (определить возраст) биреү; ему 
нельзя дать больше сорока лет уға ҡырҡ йәштән 
дә артыҡ биреп булмай 5. что (поручитъ) би
реү, ҡушыу; дать трудное задание ауыр эш би
реү 6. что (показать) биреү, күрһәтеү; дать ин
тересный концерт ҡыҙыҡлы концерт биреү
7. что (принести как результат) биреү, килте
реү; дать доход килем (уңыш) биреү; дать хо
роший урожай яҡшы уңыш биреү 7. что (про
извести, сделать) биреү; дать залп залп биреү; 
дать сигнал сигнал биреү 9. (о появлении чего-л. 
в чём-л.) барлыҡҡа килеү, хасил булыу, 
-ланыу/-ләнеү; дать осадок төбөнә ултырыу, 
һарҡынды барлыҡҡа килеү; дать трещину ярыҡ 
барлыҡҡа килеү, ек хасил булыу; дать течь һыу 
аға башлау; дать осечку атылмау, сағылмау 
10. с неопр. (позволитъ) ирек (мөмкинлек) би
реү, рөхсәт итеү; дать волю чувствам тойғоларға 
ирек биреү; не дать спать йоҡларға ирек бирмәү; 
дать высказаться һөйләргә рөхсәт итеү 11. по
вел. (в знач. побудит, частицы) ҡайҙа, ҡана; 
дай отдохну ҡана, ял итеп алайым әле; дай я 
сам пойду ҡана, үҙем барайым әле ♦ дать волю 
рукам ҡулды оҙайтыу, ҡулсырланыу; дать до
рогу кому юл күрһәтеү, тормош юлына сығарыу; 
дать жизнь йән биреү, бала тыуҙырыу; дать 
занавес шаршау төшөрөү; дать знать белгертеү, 
хәбәр итеү; дать клятву ант итеү; дать маху: 
1) һынатыу; 2 ) бирешеү; дать начало чему баш

ДАТИРОВАНИЕ
лап ебәреү, башланғысы булыу; дать понять 
аңғартыу, һиҙҙереү; дать свет яҡтылыҡ (ут) би
реү, яҡтыртыу; дать себе труд тырышып ҡарау, 
үҙеңде ышандырыу; дать слово: 1) кому
берәйһеңә һөйләргә һүҙ биреү; 2 ) вәғәҙә (һүҙ) 
биреү; дать стрекача (тягу) табан ялтыратыу, 
шылыу; дать урок кому һабаҡ (кәрәген) биреү, 
арт һабағын уҡытыу; дать шпоры ҡабаланды
рыу, тиҙләтеү; как пить дать һис һүҙһеҙ, һис 
шикһеҙ; не дать в обйду арҡалау, яҡлашыу; ни 
дать ни взять тап (тас), һуйып ҡаплаған; он те
бе даст! (угроза) ул һинең кәрәгенде бирер!; я 
тебе дам! кәрәгенде бирермен!

ДАТЬСЯ сов.', разг. 1. бирелеү, тотолоу; он 
не дался врагу ул дошманға бирелмәне 2. перен. 
(поддаться) тоттороу, бирешеү, алдатыу; не 
даться обману алдыҡҡа бирелмәү; алданмау, 
үҙеңде алдатмау 3. кому (легко усвоиться) 
анһат үҙләштереү, еңел бирелеү; математика да
лась ему легко уға математика еңел бирелде
4. кому только прош. вр.\ неодобр. ни кәрәге 
булыу; далась тебе эта кукла! ни кәрәге булды 
һиңә был ҡурсаҡтың! ♦ дйву даться ғәжәп итеү, 
иҫ китеү

ДАЧА I ж 1. см. дать 1 — 9; дача показаний
юр. мәғлүмәттәр биреү, һөйләп биреү 2. (пор
ция) бирем, биреү, бер тапҡыр бирерлек; овса 
осталось на две дачи ике бирем (бирерлек) һоло 
ҡалды

ДАЧА II ж дача, кирәк (ҡаланан ситтә 
һалышан йорт, баҡса йорто)', жить на даче да
чала йәшәү

ДАЧА III ж дача (урман янындағы ер 
бцлеме)

ДАЧА IV ж\ ист. дайса, дача (революцияға 
тиклем Рәсәйҙә башҡорт ҡәбилә-ырыуҙары- 
ның аҫаба ер биләмәләре)', башкйрские дачи 
башҡорт аҫаба дайсаларыдАчник М И д Ач н и ц а  ж дачала тороусы, 
дачаға йөрөүсе

ДАЧНЫЙ, -ая, -ое дача ...ы; дачный участок
дача ере

ДВА л и с  (две ж) числ. 1. ике; два мальчи
ка ике малай; две девочки ике ҡыҙыҡай 
2. (оценка) икеле, ике билдәһе ♦ в два счёта 
прост, бик тиҙ, “һә” тигәнсе; в двух словах бер- 
ике һүҙ менән, ҡыҫҡа ғына итеп; в двух шагах 
бик яҡын, яп-яҡын, ике аҙымда ғына; два сапо
га пара икеһе бер иш, пар килгәндәр

ДВАДЦАТИЛЕТИЕ с 1. (срок) егерме йыл 
2. (годовщина) егерме йыллыҡ, егерме йыл ту
лыу; двадцатилетие института институттың егер
ме йыллығы

ДВАДЦАТИЛЁТНИЙ, -яя, -ее 1. егерме 
йыллыҡ, егерме йыл барған (һуҙылған); двадца 
тилётний стаж егерме йыллыҡ стаж; двадцати 
лётняя борьба егерме йылға һуҙылған көрәш 
2. (о возрасте) егерме йәшлек
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ДВАДЦАТЫЙ, -ая, -ое числ. егерменсе; 
двадцатые годы егерменсе йылдар

ДВАДЦАТЬ числ. егерме; двадцать рублей
егерме һум

ДВАЖДЫ нареч. 1. ике рәт (мәртәбә, тап
ҡыр, ҡат); сказать дважды ике мәртәбә әйтеү 
2. (при умножении) икең, ике ерҙә; дважды 
два — четыре ике икең дүрт ♦ как дважды два 
(четыре) ап-асыҡ, бик аңлайышлы 

ДВЕ ж числ. см. два
ДВЕНАДЦАТИПЁРСТНЫЙ: двенадцати

пёрстная кишка анат. бөйән (эсәк)
ДВЕНАДЦ АТЫЙ, -ая, -ое числ. ун икенсе; 

двенадцатый час сәғәт ун икенсе
ДВЕНАДЦАТЬ числ. ун ике; двенадцать уче

ников ун ике уҡыусы
ДВЁРКА ж; уменыи. от дверь 
ДВЕРНС5Й, -ая, -ое ишек ...ы; дверной косяк 

ишек яңағы
ДВЁРЦА ж 1. бәләкәй ишек 2. ҡапҡас, япма; 

печная дверца мейес ҡапҡасы
ДВЕРЬ ж ишек; двустворчатая дверь ике 

яҡҡа асмалы ишек; запереть дверь ишек бикләү; 
стоять в дверях ишек төбөндә тороу; стучать в 
дверь ишек шаҡыу ♦ дверь в дверь ҡара-ҡаршы, 
тупһаға-тупһа, ишеккә-ишек (тороу); день от
крытых дверей асыҡ ишектәр көнө; при за
крытых дверях эше һәм вазифаһы буйынса те
йешле кешеләр менән генә (үткәреү); при от
крытых дверях теләгән бер кешене индереп; у 
дверёй яҡында, эргәлә, ишек төбөндә; указать 
на дверь кому ҡыуып сығарыу; ломйться в от
крытую дверь бәхәсһеҙ нәмәне раҫлап (иҫбат
лап) маташыу, асыҡ ишеккә емереп инеү

ДВЁСТИ числ. ике йөҙ; двести рублей ике 
йөҙ һум

ДВИГАТЕЛЬ м 1. тех. двигатель; двйгатель 
внутреннего сгорания эске яныу лы двигатель; ра
кетный двйгатель ракета двигателе 2. чего; перен. 
этәргес, алға әйҙәүсе (этәреүсе, һөрөүсе); наука 
— двйгатель прогресса фән — прогресс этәргесе 

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое хәрәкәт ...ы, 
хәрәкәтләндереүсе, хәрәкәткә килтереүсе; двига
тельные нервы анат. хәрәкәт нервылары; двига
тельные силы хәрәкәтләндереүсе көстәр

ДВИГАТЬ несоә. 1. что (перемещать) шыл
дырыу, шыуҙырыу, ҡуҙғатыу, күсереү; двйгать 
шкаф шкафты шылдырыу; двйгать руками ҡул 
менән шылдырыу 2. чем (шевелитъ) ҡыбырла
тыу, һелкетеү, ҡыймылдатыу; двйгать пальцами 
бармаҡтарҙы ҡыбырлатыу 3. кого-что (направ
лять) алып барыу, ебәреү, йүнәлдереү; двйгать 
войска к фронту ғәскәрҙәрҙе фронтҡа йүнәлде
реү 4. что; перен. (содействовать развитию) 
алға (барыу, ебәреү) һөрөү; двйгать науку впе
рёд фәнде алға ебәреү 5. что йөрөтөү, ҡуҙғатыу, 
хәрәкәтләндереү, хәрәкәткә килтереү; пружйна 
двйгает часовой механйзм сәғәт механизмын

ДВОЕ
пружина хәрәкәтләндерә 6. кем-чем (побуж
дать) рухландырыу, йөрөтөү, ҡуҙғатыу, сәбәп 
булыу; ими двйжет чувство милосердия уларҙы 
шәфҡәтлек тойғоһо йөрөтә

ДВИГАТЬСЯ несоә. 1. (перемещаться) хәрә
кәт итеү, йөрөү, барыу; стрелки двйгаются по 
циферблату сәғәт уғы циферблат буйлап йөрөй 
2. (шевелиться) ҡыбырлау, ҡуҙғалыу, ҡыймыл
дау; не двигайся ҡуҙғалма, ҡыймылдама 3. разг. 
(отправляться) ҡуҙғалыу, сығыу, һелкенеү, 
сығып китеү; двйгаться в путь юлға сығып китеү 
4. перен. күтәрелеү, үҫеү, үрләү; двйгаться по 
службе хеҙмәт буйынса күтәрелеү 5. страд, от 
двйгать 1, 3 — 5

ДВИЖЕНИЕ С 1. ө разн. знач. хәрәкәт, йә
рәш, йөрөү; движение рук и ног ҡул-аяҡ хә
рәкәте; вращательное движение физ. әйләнмәле 
хәрәкәт; равномерное движение бер тигеҙ (бер 
төрлө) хәрәкәт; лежать без движения хәрәкәтһеҙ 
ятыу; привестй в движение хәрәкәткә килтереү; 
движение автобусов автобустар йөрөшө; прави
ла дорожного движения юл хәрәкәте ҡағи 
ҙәләре; движение сторонников мйра тыныслыҡ 
яҡлылар хәрәкәте; национально-освободитель
ное движение милли-азатлыҡ хәрәкәте 2. ба
рыш, ағыш; движение событий ваҡиғалар бары
шы 3. үҫеш, үҙгәреш; движение народонасе
ления халыҡ һанының үҙгәреше

ДВИЖИМОСТЬ ж; юр. күсмә милек; про
дать двйжимость күсмә милекте һатыудвижимый, -ая, -ое 1. прич. от двйгать 3, 
4; 2. прил. күсерелә торған, күсерелеүсе, күсермә
ле 3. прил.; перен. дәртләнгән, рухланған, дәрт 
(рух) алған; движимый чувством любвй мөхәббәт 
менән рухланған ♦ двйжимое имущество юр. 
күсмә милекдвижбк м движок (1. кцсәр хәрәкәтенә 
әйләнә торган механизм өлөшө 2. һөйл. бә
ләкәй генә кцсмә двигатель 3. һөйл. урамдарҙа 
ҡар ҡырыу өсөн киң агас кәрәк)

ДВИЖУЩ ИИ, -ая, -ее 1. прич. от двйгать 
2. прил. (направляющий) әйҙәүсе, алға этәреүсе, 
йүнәлеш биреүсе; двйжущие силы революции 
ихтилалды алға этәреүсе көстәр

ДВИНУТЬ сов. 1. см. двйгать 1—4; двйнуть 
с мёртвой точки тик торған нөктәнән (хәлдән) 
ҡуҙғалтыу, хәрәкәткә килтереү 2. кого и без 
доп.; прост, (с силой ударить) тондороу, һа
лып осороу, һуғып ебәреү

ДВИНУТЬСЯ сов. см. двигаться 
Д В бЕ  числ. собир. 1. с сущ. мужского и 

общего р., имеющими только мн. ч., а также с 
личн. мест, во мн. ч. ике, икәү; двое детей ике 
бала; двое суток ике тәүлек; двое часов ике 
сәғәт; нас двоих беҙ икәүҙе 2. с парными сущ. 
ике (пар); двое сапог ике пар итек; двое глаз 
ике күҙ ♦ на своих (на) двойх шутл. пар туры
ны егеп (йәйәцләц)
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ДВОЕБОРЕЦ
ДВОЕБОРЕЦ м; спорт, ике төр спортсы, 

икебэйгесе
Д В О ЕБбРЬЕ с; спорт, ике төр ярыш, 

икебэйге; лыжное двоеборье саңғы буйынса ике 
төр ярыш, саңғы буйынса икебәйге

ДВОЕВЛАСТИЕ с ике власлылыҡ; установ
ление двоевластия ике власлылыҡ урынлашыу 

ДВОЕДУШИЕ с; уст. ике йөҙлөлөк 
ДВОЕЖЁНЕЦ м ике ҡатынлы кеше 
ДВОЕЖЁНСТВО с ике ҡатын алыу, ике 

ҡатын менән тороу
ДВОЕТбЧИЕ с ике нөктә; поставить двое

точие ике нөктә ҡуйыу
ДВбЕЧНИК м и ДВбЕЧНИЦА ж; разг. ике

легә (икегә) уҡыусы, өлгәшмәүсе
ДВОИТЬСЯ несоә. 1. (раздваиваться) икегә 

бүленеү (айырылыу); дорога двойлась юл икегә 
айырыла ине 2. (видеться удвоенным) ике 
(ҡуш) булып күренеү; двоиться в глазах безл. 
күҙгә ҡуш булып күренеү

ДВОЙКА ж 1. (цифра) ике, ике һаны; напи
сать двойку ике һанын яҙыу 2. (оценка) икеле, 
икеле билдәһе 3. карт. икелек 4. ике ишкәкле 
кәмәдвоиник м 1. кого, чей оҡшаш кеше 
2. разг. игеҙәктәрҙең һыңары 3. ҡуш; орех-двой
ник ҡуш сәтләүек

ДВОЙНОЙ, ая, -ое 1. икеләтә; двойной рас
ход икеләтә сығым 2. (из двух частей) ике ҡат
лы; двойные рамы ике ҡатлы рам; двойное дно
ике ҡат төп 3. (двойственный) ике йөҙлө (төр
лө), ике яҡлы; двойная игра ике төрлө эш итеү, 
ике яҡҡа ла ярап эшләү; вести двойную полйти- 
ку ике яҡлы сәйәсәт алып барыу ♦ двойная бух
галтерия иҫәп операцияһын ике төрлө сағыл
дырған бухгалтериядвбйня ж игеҙ, игеҙәк балалар 

ДВОЙНЙШКА ж; разг. 1. игеҙәктәрҙең һәр 
береһе 2. см. двойчатка

ДВбЙСТВЕННОСТЬ ж 1. (противоречи
вость) ике төрлөлөк, ҡаршылыҡлы булыу, ҡап
ма-ҡаршылыҡ; двойственность взглядов фекер
ҙәрҙең ҡапма-ҡаршылығы 2. (двуличность) ике 
төрлө (яҡлы) булыу, икеләнеү, аумаҡайланыу; 
двойственность действий ике төрлө эш итеү 
(йөрөтөү), аумаҡайланыу

ДВбЙСТВЕННЫЙ, -ая, -ое 1. (противоре
чивый) ҡаршылыҡлы; двойственные взгляды 
ҡаршылыҡлы фекерҙәр 2. (двуличный) ике йөҙ
лө, ике төрлө (яҡлы), икеле-микеле, аумаҡай; 
двойственная полйтика ике яҡлы сәйәсәт

ДВОЙЧАТКА ж; разг. ҡуш (сәтләцек, ту
бырсыҡ һ.б.)

ДВОР I м 1. ишек алды, ихата; въехать во
двор ишек алдына инеү 2. йорт, хужалыҡ; село 
в двести дворов ике йөҙ хужалыҡтан торған 
ауыл 3. ҡура; колхозный двор колхоз ҡураһы;

скотный двор мал ҡураһы ♦ гостиный двор
сауҙа йорто, каруанһарай; монетный двор 
аҡса һуғыу йорто; ко двору (быть, прийтись)
уңыу, килешеү, тура килеү; на дворё урамда, 
тышта

ДВОР II м һарай, һарай даирәһе; царский 
двор батша һарайы даирәһе; быть при дворё 
һарай даирәһендә булыу

ДВОРЁЦ м һарай; Дворёц культуры Мәҙә
ниәт һарайы; Дворёц съёздов Съездар һарайы 

ДВОРЁЦКИЙ м баш лакей, дворецкий (бай
ҙар йортонда баш хеҙмәтсе)

ДВ бРН И К  м дворник (1. урам һеперецсе 
2. автомашиналарҙың алгы быялаһын таҙарта 
торган ҡулайлама)

Д В бР Н Я  ж собир.; уст. баяр йортондағы 
хеҙмәтселәр

ДВОРНЯГА и ДВОРНЯЖКА ж; разг. йорт 
эте (нәҫелһеҙ эт)

ДВО РбВЫ Й , -ая, -ое 1. йорт ...ы; дворовые 
постройки йорт ҡаралтылары 2. уст. хеҙмәтсе 
(баяр йортонда)', дворовые люди хеҙмәтсе ке
шеләр

ДВОРЦбВЫ Й, -ая, -ое һарай ...ы; двор
цовая площадь һарай (алды) майҙаны

ДВОРЯНЙН м и ДВОРЯНКА ж дворян 
ДВОРЯНСКИЙ, -ая, -ое дворяндар ...ы; дво

рянское сословие дворяндар ҡатламы
ДВОРЙНСТВО с 1. (сословие и звание) дво- 

рянлыҡ 2. собир. дворяндар
ДВШ бРОДНЫ Й, -ая, -ое ике туған; двою

родный брат (старший) ике туған ағай; двою
родный брат (младший) ике туған эне; двою
родная сестра (старшая) ике туған апай; двою
родная сестра (младшая) ике туған һеңле

ДВОЯКИЙ, -ая, -ое ике төрлө (яҡлы, яҡлап); 
двоякое значёние ике төрлө мәғәнә; двоякая 
польза ике яҡлап файҙадвойко нареч. ике төрлө, ике юл менән; за
дачу можно решить двояко мәсьәләне ике төрлө 
сисеп була; его слова можно понять двояко 
уның һүҙҙәрен ике төрлө аңларға була

ДВОЯКОВОГНУТЫЙ, ая, ое ике яғы ла 
батынҡы (эскә ҡарай бөгөлгән); двояковогнутое 
стекло ике яғы ла батынҡы быяла

ДВОЯКОВЫПУКЛЫЙ, ая, ое ике яғы ҡа 
барынҡы (тышҡа ҡабартып бөгөлгән); двояко
выпуклая жесть ике яғы ҡабарынҡы ҡалай 

ДВОЯКОДЫШАЩИЕ мн.; зоол. ике төрлө 
һулаусылар (айголаҡ һәм цпкә менән тын 
алыусы балыҡтар төрө)

Д В У ... и ДВУХ ... урыҫ телендәге ҡушма 
һцҙҙәрҙең “ике" мәгәнәһен аңлатҡан беренсе 
өлөшө, мәҫ., двугорбый ике үркәсле

ДВУБОРТНЫЙ, -ая, -ое ике яҡ ҡаптырма
лы; двубортное пальто ике яҡ ҡаптырмалы
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ДВУГЛАВЫЙ, -ая, -ое ике башлы ♦ дву
главая мышца анат. см. бйцепс; двуглавый 
орёл сәмреғош (Рәсәй гербындагы символ) 

ДВУГбРБЫ Й, -ая, -ое ике үркәсле, ҡапсаҡ; 
двугорбый верблюд ике үркәсле дөйә

ДВУГРАННЫЙ, ая, ое ике (яҡлы) ҡырлы; 
двугранный 5ТОЛ ике ҡырлы мөйөш

ДВУГРИВЕННЫЙ м\ разг. егерме тин(лек), 
егерме тинлек аҡса

ДВУДбЛЬНЫ Й, -ая, -ое 1. ике өлөшлө, ике 
өлөштән торған; двудольные растения ике 
өлөшлө үҫемлектәр 2. в знач. сущ. двудольные 
мн.; бот. ике өлөшлөләр (орлоҡ төрө)

ДВУДбМ НЫ Й -ая, -ое бот. ике өйлө; дву
домные растения ике өйлө үҫемлектәр (инәлек 
һәм аталыҡ сәскәләре айырым цҫемлектә 
урынлашҡан, мәҫ., һыршнаҡ)

ДВУЖЙЛЬНЫЙ, -ая, -ое прост, әрһеҙ, 
ныҡ, сыҙам; двужйльный человек сыҙам (ныҡ) 
кеше

ДВУЗНАЧНЫЙ, -ая, -ое 1. ике урынлы; дву
значное число ике урынлы һан 2. ике мәғәнәле; 
двузначное слово ике мәғәнәле һүҙ

ДВУКбЛКА ж ҡуян арба, ике тәгәрмәсле 
арба

ДВУКРАТНЫЙ, -ая, -ое икеләтә, ике ҡат 
(тапҡыр); двукратный чемпион ике тапҡыр чем
пион; взыскать штраф в двукратном размере
штрафты икеләтә күләмдә түләтеү

ДВУКРЫЛЫЙ, -ая, -ое 1. ике (ҡуш) ҡанат
лы; двукрылый аэроплан ике ҡанатлы аэроплан; 
двукрылое насекомое ҡуш ҡанатлы бөжәк 2. в 
знач. сущ. двукрылые мн.; зоол. ҡуш ҡанатлы
лар (себен, серәкәй, кцгәцен һ.б.)

ДВУЛЁТНИЙ, -яя, ее бот. ике йыллыҡ; 
двулетние растения ике йыллыҡ үҫемлектәр (кә
беҫтә, кишер)

ДВУЛЙКИЙ, -ая, -ое книжн. см. двулйчный 
♦ двулйкий Йнус ике йөҙлө кеше (ике йөҙө ике 
яҡҡа ҡаратып эшләнгән Борошо Рим аллаһы 
Янус һцрәтенән)

ДВУЛЙЧИЕ с и ДВУЛИЧНОСТЬ ж ике
йөҙлөлөк, монафиҡлыҡ

ДВУЛИЧНЫЙ, -ая, -ое ике йөҙлө, монафиҡ; 
быть двуличным ике йөҙлө булыу 

ДВУНбГИИ, -ая, -ое ике аяҡлы 
ДВУбКИСЬ ж; хим. двуокись (икеләтә әсе

мә)', двуокись азота азоттың двуокисы 
ДВУПАЛЫЙ, -ая, -ое ике бармаҡлы 
ДВУПЛАННЫЙ, -ая, -ое ике планда урын

лашҡан, ике планда күрһәтелә торған; дву
планное изображение ике планда күрһәтелә 
торған һүрәт

ДВУПбЛЫ Й, ая, ое 1. биол. ике енесле, 
ҡыҙтәкә, хөнәсә 2. бот. ике енесле (аталыҡ һәм 
инәлек сәскәләре бергә булган цҫемлек)

ДВУПбЛЬЕ с; с.-х. ике баҫыулы сәсеү әй
ләнеше

ДВУХКВАРТИРНЫЙ
ДВУПбЛЬНЫ Й и ДВУХПбЛЬНЫ Й, ая,

ое с.-х. ике баҫыулы; двупольный севооборот
ике баҫыулы сәсеү әйләнеше

ДВУРУЧНЫЙ, -ая, -ое ике тотҡалы; дву
ручная пила ике тотҡалы бысҡы, арҡыры бысҡы 

ДВУРУШНИК м ике йөҙлө кеше 
ДВУРУШНИЧАТЬ несоә. ике йөҙләнеү, иб- 

лисләнеү
ДВУРУШНИЧЕСКИЙ, ая, ое ике йөҙлө 
ДВУРУШНИЧЕСТВО с ике йөҙлөлөк 
ДВУСКАТНЫЙ и ДВУХСКАТНЫЙ, ая,

-ое ике яҡлы, ике яҡлап ябылған; двускатная 
крыша ике яҡлы ҡыйыҡ

ДВУСЛбЖ НЫ Й и ДВУХСЛбЖ НЫ Й, ая,
-ое лингв, ике ижекле; двусложное слово ике 
ижекле һүҙ

ДВУСМЫСЛЕННОСТЬ ж ике мәғәнәлелек 
(төрлөлөк), икеле булыу; двусмысленность суж
дения фекерҙең ике төрлөлөгө

ДВУСМЫСЛЕННЫЙ, -ая, -ое ике мәғәнәле; 
двусмысленный ответ ике мәғәнәле яуап

ДВУСМЫСЛИЦА ж ике (төрлө) мәғәнәлелек 
ДВУСПАЛЬНЫЙ и ДВУХСПАЛЬНЫЙ, 

-ая, -ое ике кешелек, ике кеше йоҡлай торған; 
двуспальная кровать ике кешелек карауат 

ДВУСТВбЛКА и ДВУХСТВбЛКА ж ҡуш 
кәбәк, ҡушкөбәкле мылтыҡ

ДВУСТВбЛЬНЫЙ и ДВУХСТВбЛЬНЫЙ, 
-ая, -ое ҡушкөбәкле, ике кәбәкле

ДВУ СТВбРЧАТЫЙ, -ая, -ое ҡуш ҡапҡаслы, 
ике (йәпле) ҡапҡаслы, ике яҡҡа асмалы; дву
створчатая дверь ике яҡҡа асмалы ишек; дву
створчатое окно ике яҡҡа асмалы тәҙрә

ДВУСТИШИЕ с; лит. (стихотворение) ике 
юллыҡ шиғыр; (строфа) шиғырҙың ике юллыҡ 
өлөшө

ДВУСТОРбННИЙ и ДВУХСТОРбННИЙ,
яя, ее 1. ике яҡлы; двустороннее движение 

ике яҡлы хәрәкәт; двусторонний драп ике 
яҡлы драп 2 . ике яҡлы, һәр ике яҡ өсөн 
мәжбүри; двустороннее соглашение ике яҡлы 
килешеү; двусторонние контакты ике яҡлы 
бәйләнештәр

ДВУХ ... см. дву...
ДВУХВбСТКИ мн.\ зоол. айырығойроҡ, аса

лы ҡойроҡ
ДВУХГОДИЧНЫЙ, -ая, -ое ике йыллыҡ; 

двухгодичный курс ике йыллыҡ курс
ДВУХГОДОВАЛЫЙ, -ая, -ое ике йәшлек; 

двухгодовалый ребёнок ике йәшлек бала; двух
годовалая овца тешәү (шешәк) һарыҡ

д в у х д н е в н ы й , -ая, -ое ике көнлөк; двух
дневный переход ике көнлөк юл; в двухдневный 
срок ике көн эсендә

ДВУХДОРбЖ ЕЧНЫ Й, ая, ое ике юллы, 
ике һыҙыҡлы

ДВУХКВАРТИРНЫЙ, -ая, -ое ике фатирлы; 
двухквартйрный дом ике фатирлы йорт



ДВУХКОМНАТНЫЙ, -ая, -ое ике бүлмәле; 
двухкомнатная квартира ике бүлмәле фатир 

ДВУХКОЛЁСНЫЙ, -ая, -ое ике тәгәрмәсле; 
двухколёсный трактор ике тәгәрмәсле трактор 

ДВУХЛЕТИЕ с ике йыл (йыллыҡ); двух
летие совместной жйзни бергә тороуҙың ике 
йыллығы

ДВУХЛЕТНИЙ, -яя, -ее 1. (о сроке) ике йыл
лыҡ 2. (о возрасте) ике (йәштәге) йәшлек (ба
ла)] шешәк, тешәү (мал)] двухлетний гусь шешәк 
ҡаҙ; двухлетняя коза (овца) тешәү кәзә (һарыҡ) 

д в у х м е с т н ы й , -ая, -ое ике урынлы, ике 
кешелек; двухместный номер ике урынлы номер 
(ҡунаҡханала)

ДВУХМЕСЯЧНЫЙ, -ая, -ое ике айлыҡ; 
двухмесячный ребёнок ике айлыҡ бала

ДВУХМОТОРНЫЙ, -ая, -ое ике моторлы; 
двухмоторная лодка ике моторлы кәмә

ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. ике аҙна
лыҡ; двухнедельный отпуск ике аҙналыҡ ял 
2. (о периодике) ике аҙнаға бер сыға торған, ике 
аҙналыҡ; двухнедельный журнал ике аҙнаға бер 
сыға торған журнал

ДВУХПАЛАТНЫЙ, -ая, -ое ике палаталы; 
двухпалатный парламент ике палаталы парламент 

ДВУХПАРТИЙНЫЙ, -ая, -ое ике фирҡәле; 
двухпартййная система ике фирҡәле система 

ДВУХПРОГРАММНЫЙ, -ая, -ое ике про
граммалы; двухпрограммное радиовещание ике 
программалы радиотапшырыу

ДВУХРАЗОВЫЙ, -ая, -ое ике тапҡыр, ике 
тапҡыр эшләнә торған; двухразовое питание ике 
тапҡыр туҡланыу (режимы)

ДВУХРЙДКА ж] разг. ике рәт клавишлы 
(телле) гармун

ДВУХРЙДНЫЙ, -ая, -ое ике рәтле; двух
рядная гармонь см. двухрядка

ДВУХСВЕТНЫЙ и ДВУСВЕТНЫЙ, ая, ое
ике ҡат тәҙрәле, аҫлы-өҫлө тәҙрәле; двухсветный 
зал аҫлы-өҫлө тәҙрәле зал

ДВУХСОТЛЕТИЕ с 1. (срок) ике йөҙ йыл 
2. (годовщина) ике йөҙ йыллыҡ; двухсотлетие 
города ҡаланың ике йөҙ йыллығы

ДВУХСОТЫЙ, -ая, -ое числ. ике йөҙөнсө; 
двухсотый километр ике йөҙөнсө километр 

д в у х т а к т н ы й , -ая, -ое тех., муз. ике 
тактлы; двухтактный мотор ике тактлы мотор; 
двухтактная пауза ике тактлы пауза

ДВУХТОМНИК м; разг. ике томлыҡ; двух
томник сочинений Пушкина Пушкиндың ике 
томлыҡ әҫәрҙәре

ДВУХТОМНЫЙ, -ая, -ое ике томлы; двух
томная энциклопедия ике томлы энциклопедия 

ДВУХТЫСЯЧНЫЙ, ая, ое числ. 1. ике 
меңенсе; двухтысячный год ике меңенсе йыл 
2. ике меңдән торған; двухтысячный отряд ике 
мең кешелек отряд 3. разг. (стоимость) ике 
меңлек; двухтысячный ковёр ике меңлек келәм

ДВУХКОМНАТНЫЙ
ДВУХФАЗОВЫЙ и ДВУХФАЗНЫЙ, ая,

-ое эл. ике фазалы
д в у х ц в е т н ы й , -ая, -ое ике төҫлө (буяу

лы), ике төҫтән торған
ДВУХЧАСОВОЙ, -ая, -ое 1. ике сәғәтлек; 

двухчасовое выступление ике сәғәтлек сығыш 
2. икелә, сәғәт икелә килә (китә) торған; двухча
совой поезд сәғәт икелә килә торған поезд

ДВУХЭТАЖНЫЙ, -ая, -ое ике ҡатлы, аҫлы- 
өҫлө; двухэтажный дом ике ҡатлы йорт 

ДВУЧЛЁН м] мат. ике быуын, бином 
ДВУЯЗЫЧИЕ с 1. ике теллелек; распростра

нение двуязычия ике теллелектең киң таралыуы 
2. ике телле булыу, ике телде белеү, ике теллелек 

ДВУЯЗЫЧНЫЙ, -ая, -ое 1. ике телле, ике 
телде белгән; двуязычное население ике телде 
белгән халыҡ 2. ике телле, ике телдә төҙөлгән; 
двуязычный словарь ике телле һүҙлек

ДЕБАРКАДЕР и ДЕБАРКАДЕР м] уст. де
баркадер (тимер юл станцияһындагы плат
форма йәки пароход пристанендә юлсыларҙы 
ултыртыу урыны)

ДЕБАТИРОВАТЬ несоә. что и без доп. бә
хәс алып барыу, фекер алышыу, тикшереү; де
батировать вопрос мәсьәлә буйынса фекер 
алышыу

ДЕБАТЫ только мн. фекер алышыуҙар, 
бәхәстәр; горячие дебаты ҡыҙыу бәхәстәр

ДЕБЁЛЫЙ, -ая, -ое йыуан, һимеҙ, таҙа; де
бёлая женщина йыуан (таҙа) ҡатын

ДЁБЕТ м] бухг. дебет (керем-сыгым кенәгә
һендә керем, аласаҡ һәм бурыстар яҙыла тор- 
ган бцлек)

ДЕБИТ м] спец. дебит (билдәле бер ваҡыт 
эсендә сыганаҡтан килә торган газ, нефть, 
һыу һ.б. миҡдары)

ДЕБИТОР м] бухг. дебитор (бурыслы кеше 
йәки учреждение)

д е б Ош  м янъял, ғауға, талаш-һуғыш; уст
роить дебош янъял сығарыу

ДЕБОШИР м янъялсы, ғауға (тауыш) ҡупта
рыусы

ДЕБОШИРИТЬ несоә. янъял сығарыу, ғауға 
(тауыш) ҡуптарыу

ДЕБОШЙРСТВО с  янъял сығарыу, ғауға 
(тауыш) ҡуптарыу

ДЁБРИ только мн. 1. (непроходимый лес) 
шырлыҡ 2. (глухое место) төпкөл, ҡараңғы 
урын 3. чего, какие] перен. төпкөлдәр, бутал
сыҡтар, башватҡыс; дебри математики матема
тиканың буталсыҡтары

д е б к 5т  м дебют (1. артистың беренсе рәс
ми сыгышы йәки яҙыусының беренсе әҫәрен сы
ғарыу ы 2. шахмат йәки шашка уйынында: бе
ренсе йөрөц, йөрөй башлау, уйын башлау) 

ДЕБЮТАНТ м  и ДЕБЮТАНТКА ж  дебю
тант (тәц башлап сыгыш яһаусы, мәҫ., сәхнәлә, 
кинола, спортта)
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ДЕБЮТИРОВАТЬ сое., несов. тәү башлап 
сығыш яһау

ДЁВА ж 1. трад.-поэт. ҡыҙ 2. астр. Ҡыҙ 
(йондоҙлоҡ) ♦ старая дева ултырған ҡыҙ, кейәү
гә сыҡмаған ҡыҙ

ДЕВАЛЬВАЦИЯ ж 1. девальвация (баһаһы 
төшкән аҡсаны әйләнештән алып һәм тото
роҡло кредит билеттарына алмаштырыу йәки 
ҡулланыудағы аҡсаның рәсми курсын төшөрөц 
юлы менән цткәрелә торған аҡса реформаһы) 
2. чего\ перен. баһаһын юғалтыу, ҡиммәтен тө
шөрөү, осһоҙландырыу; девальвация дипломов 
дипломдарҙың баһаһын төшөрөү 

ДЕВАТЬ несов. см. деть 
ДЕВАТЬСЯ несов. см. дёться 
ДЁВЕРЬ м 1. (старший брат мужа) ҡайнаға 

2. (младший брат мужа) ҡәйнеш
ДЕВИАТІИЯ м; спец, девиация (компас уғы- 

ныц, бик дур тимер массаһы йоғонтоһо арҡа
һында, меридиан һыдығынан тайпылыуы) 

ДЕВИЗ м девиз (1. цдеңде тотоу да, эштә 
төп идеяны, маҡсатты сағылдырған өндәмә
2. конкурсҡа ебәрелгән әҫәрдәрдә автор дың исем, 
фамилияһын алмаштырған йәшерен билдә-һцд
3. гербтарға ядылған оран, саҡырыу һцде) 

ДЁВИЦА и трад.-поэт. ДЕВЙЦА ж\ уст.
см. девушка ♦ красная девица: 1) (о красивой 
молодой девушке) йәш һылыу ҡыҙ (һылыуҡай) 
2) (о робком, скромном, застенчивом молодом 
человеке) ҡыҙҙар кеүек (һымаҡ), ҡыҙыҡай (ба
ҫалҡы, оялсан егет тураһында)

ДЕВЙЧЕСКИЙ, ая, -ое см. девичий 
ДЕВЙЧЕСТВО с ҡыҙ ваҡыт (саҡ) 
ДЁВИЧИЙ и ДЕВЙЧИЙ, -ья, -ье ҡыҙ ...ы, 

ҡыҙҙар ...ы; девичья красота ҡыҙ(ҙар) һылыу
лығы ♦ девйчья память шутл. ҡыҙҙар хәтере 
(mug онотоусан кеше тураһында)

ДЕВИЧНИК м 1. ҡыҙҙы оҙатыу кисәһе (урыҫ 
халыҡ туй йолаһы буйынса ҡыддың әхирәт
тәре менән туй алдынан цткәрелгән хушла
шыу кисәһе) 2. ҡыҙҙар аулағы

ДЁВИЧЬЯ ж; уст. ҡыҙҙар бүлмәһе (байдар 
йортонда хедмәтсе ҡыддар йәшәй торған бцлмә) 

ДЕВОН м\ геол. девон (ер тарихында палео
зой эраһының өсөнсө дәцере)

ДЕВОНСКИЙ, -ая, -ое геол. девон ...ы; де
вонская нефть девон нефте; девонские отло
жения девон ятҡылыҡтары

ДЁВОЧКА ж ҡыҙ, ҡыҙ бала, ҡыҙыҡай 
ДЁВСТВЕННИК м ғиффәтле (саф) егет; 

девственница ж ғиффәтле (саф) ҡыҙ
ДЕВСТВЕННОСТЬ ж 1. ғиффәтлелек, саф

лыҡ; девственность помыслов уйҙарҙың сафлы
ғы 2 . кеше ҡулы теймәгәнлек, кеше аяғы баҫма
ғанлыҡ; девственность природы тәбиғәттең кеше 
аяғы баҫмағанлығы

ДЕВСТВЕННЫЙ, -ая, -ое 1. (целомудрен
ный) ғиффәтле, саф; девственный юноша ғиф-

ДЕГАЗАЦИЯ
фәтле (йәш) егет 2. перен. тәбиғи хәлендә, кеше 
(ҡулы-аяғы) теймәгән, баҫмаған; девственный 
лес кеше аяғы баҫмаған, кеше ҡулы теймәгән ур
ман ♦ девственная плева анат. ҡыҙлыҡ пәрҙәһе 

ДЁВУШКА ж 1. ҡыҙ, еткән ҡыҙ; красивая 
девушка матур ҡыҙ 2. (форма обращения к мо
лодым женщинам) туташ

ДЕВЧАЧИЙ, -ья, -ье разг. ҡыҙҙар ...ы; дев
чачьи манеры ҡыҙҙар ҡыланышы

ДЕВЧбНКА ж; разг., уничиж. ҡыҙыҡай, ҡыҙ 
остоғо

ДЕВЧбНОЧИЙ, -ья, -ье разг. см. девчачий 
ДЕВЯНбСТО числ. туҡһан; девяносто лет

туҡһан йәш
ДЕВЯНОСТОЛЕТИЕ с 1. (срок) туҡһан йыл 

2. (годовщина) туҡһан йыллыҡ
ДЕВЯНОСТОЛЁТНИЙ, яя, ее 1. (о сроке) 

туҡһан йыллыҡ ...ы; девяностолетний юбилей
туҡһан йыллыҡ юбилей 2. (о возрасте) туҡһан 
йәшлек

ДЕВЯНОСТЫЙ, -ая, -ое числ. туҡһанынсы; 
девяностые годы туҡһанынсы йылдар 

ДЕВЯСИЛ м андыҙ (дарыу цләне) 
ДЁВЯТЕРО числ. собир. туғыҙ; девятеро сы

новей туғыҙ ул (малай)
ДЕВЯТИКЛАССНИК м и д е в я т и к л Ас  

СНИЦА ж туғыҙынсы синыф уҡыусыһы, 
туғыҙынсы синыфта уҡыусы

ДЕВЯТИТЫСЯЧНЫЙ, -ая, -ое числ. туғыҙ 
меңенсе

ДЕВЯТИЧАСОВОЙ, -ая, -ое 1. (продолжаю
щийся девять часов) туғыҙ сәғәтлек; девятича
совая программа туғыҙ сәғәтлек программа 
2. сәғәт туғыҙҙа килә (китә) торған; девятичасо
вой поезд сәғәт туғыҙҙа килә торған поезд

ДЕВЙТКА ж 1. (цифра) туғыҙлыҡ, туғыҙлы 
һан 2. карт. туғыҙлы кәрт 3. разг. туғыҙынсы, 
туғыҙынсы номер (трамвай, троллейбус һ.б.)

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ, -ая, -ое числ. ун ту
ғыҙынсы

ДЕВЯТНАДЦАТЬ числ. ун туғыҙ; девятнад
цать рублей ^н туғыҙ һум

ДЕВЙТЫИ, -ая, -ое числ. туғыҙынсы; девя
тый час сәғәт туғыҙынсы

ДЁВЯТЬ числ. туғыҙ; девять человек туғыҙ 
кеше

ДЕВЯТЬСОТ числ. туғыҙ йөҙ; девятьсот ки
лометров туғыҙ йөҙ километр

д ё в я т ь ю  нареч. туғыҙың, туғыҙ ерҙә; дёвя
тью девять — восемьдесят один туғыҙ туғыҙың 
һикһән бер

ДЕГАЗАТОР м дегазатор (1. дегазация яһау 
аппараты 2. дегазация яһаусы)

ДЕГАЗАЦИОННЫЙ, -ая, -ое дегазация ...ы; 
дегазационный прибор дегазация приборы

ДЕГАЗАЦИЯ ж дегазация (ағыуланған урын
ды, нәмәләрде зарарһыдландырыу, ағыудан та- 
дартыуУ, проводить дегазацию дегазация үткәреү 
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ДЕГАЗИРОВАТЬ сов., несов. что ағыуһыҙ
ландырыу, дегазациялау; дегазйровать здание 
бинаны дегазациялау

ДЕГЕНЕРАТ м дегенерат (физик йәки пси
хик яҡтан зәғиф кеше)

ДЕГЕНЕРАТИВНЫЙ, -ая, -ое дегенератив, 
зәғиф, бөтөүгә юл тотҡан; дегенеративные изме
нения дегенератив үҙгәрештәр

ДЕГЕНЕРАЦИЯ ж; книжн. дегенерация (ор
ганизмда биологик һәм психик билдәләрҙең 
зәғифләнә барыуы, тоҡом боҙолоуы)

ДЕГОТЬ м дегет; древесный дёготь ағас деге
те; смоляной дёготь сайыр дегете; гнать дёготь 
дегет ҡыуыу ♦ ложка дёгтя в бочке мёда бер 
ҡалаҡ дегет бер мискә балды боҙор

ДЕГРАДАЦИЯ ж деградация (артҡа китец, 
цҫеш кимәле тцбәнәйә барыу)

ДЕГРАДИРОВАТЬ сов., несоә. деградацияға 
бирелеү

ДЕГТЯРНЫЙ, -ая, -ое 1. дегет ...ы; дег
тярный запах дегет еҫе 2. дегетле, дегет 
ҡушылған; дегтярное мыло дегетле һабын

ДЕГТЙРНЯ ж дегет баҙы (дегет ҡайнатыу 
урыны)

ДЕГУСТАТОР м дегустатор (аҙыҡтың, эсем
лектәрҙең тәмен татып, уларҙың сифатын 
билдәләцсе кеше)

ДЕГУСТАЦИЯ ж дегустация 
ДЕГУ СТЙРОВАТЬ сов., несов. что дегуста

ция яһау (дегустация цткәрец)
ДЕД м 1. (отец отца или матери) олатай; 

(отец отца) ҡартатай 2. разг. (старик — при 
обращении) бабай, ҡарт ♦ деды и прадеды ата- 
бабалар, атай-олатайҙар

ДЕДЕРбН  м дедерон (синтетик туҡыма)', 
чулки из дедербна дедерон ойоҡ

ДЕД МОРОЗ м Ҡыш бабай; подарок Деда 
Мороза Ҡыш бабай бүләге

ДЕДУКЦИЯ ж; лог. дедукция (дөйөмдән 
конкретҡа кцсеп фекер йөрөтөц ысулы)

ДЕДУШКА м 1. см. дед 1; 2. (форма обра
щения) олатай, бабай

ДЕЕПРИЧАСТИЕ с; грам. хәл ҡылым; обо
собление деепричастий хәл ҡылымдарҙың айы- 
рымланыуы

ДЕЕПРИЧАСТНЫЙ, -ая, -ое грам. хәл ҡы
лым ...ы; деепричастный оборот хәл ҡылым 
әйтеме

ДЕЕСПОСОБНОСТЬ ж 1. книжн. эшкә 
яраҡлылыҡ (сапсанлыҡ), һәләтлелек 2. юр. юри
дик хоҡуҡлылыҡ, хоҡуҡҡа һәләтлелек

ДЕЕСПОСОБНЫЙ, -ая, -ое 1. книжн. эшкә 
яраҡлы, һәләтле; дееспособный организм эшкә 
яраҡлы организм 2. юр. юридик хоҡуҡлы, хо
ҡуҡҡа һәләтле; дееспособный гражданин юри 
дик хоҡуҡлы гражданин

ДЕЖУРИТЬ несов. дежур (итеү) булыу, де
журҙа тороу

ДЕГАЗИРОВАТЬ
ДЕЖУРНЫЙ, -ая, -ое 1. дежур, дежур итеү

се, дежурҙа тороусы; дежурный врач дежур 
врач 2. в знач. сущ. дежурный м и дежурная ж 
дежур, нәүбәтсе ♦ дежурное блюдо әҙер аш 
(ресторанда, ашханала һәр саҡ ҡулланыла 
торған әҙер аш); дежурный магазин дежур 
магазин

ДЕЖУРСТВО с дежурлыҡ, дежур эше, нәү
бәт; установить дежурство дежурлыҡ индереү, 
нәүбәт булдырыу

ДЕЗАВУИРОВАТЬ сов., несоә. кого-что; 
офиц.-дел. риза (булмауҙы) түгеллекте белдереү 
(иғлан итеү), хоҡуғын юҡҡа сығарыу; деза- 
вуйровать своего представйтеля үҙ вәкилеңдең 
эшмәкәрлегенән риза булмауҙы белдереү

ДЕЗЕРТИР м дезертир, ҡасҡын; ловить де
зертиров дезертирҙарҙы тотоу

ДЕЗЕРТИРОВАТЬ сов., несов. дезертирлыҡ 
итеү, ҡасып йөрөү; дезертировать со службы 
хеҙмәттән ҡасып йөрөү

ДЕЗЕРТИРСТВО с дезертирлыҡ, ҡасҡынлыҡ 
ДЕЗИНСЕКЦИЯ ж дезинсекция (зарарлы 

бөжәктәрҙе ағыулап ҡырыу)
ДЕЗИНФЕКЦИбННЫ И, ая, ое дезинфек 

ция ...ы; дезинфекционная камера дезинфекция 
камераһы

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ж дезинфекция, йоғошһоҙ- 
лау; произвести дезинфекцию дезинфекция 
үткәреү

ДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ сов., несоә. что де
зинфекциялау, дезинфекция яһау, йоғошһоҙлан
дырыу; дезинфицировать одежду кейемде де 
зинфекциялау, кейемгә дезинфекция яһау

ДЕЗИНФОРМАЦИЯ ж ялған хәбәр (мәғлү
мәт, информация); дезинформация обществен
ности йәмәғәтселеккә ялған хәбәр таратыу

ДЕЗИНФОРМИРОВАТЬ сов., несоә. кого- 
что яңылыш информация (ялған мәғлүмәт) 
биреү

ДЕЗОРГАНИЗАТОР м дезорганизатор, тар
ҡатыусы, тарҡаулыҡ (тәртипһеҙлек) индереүсе 

ДЕЗОРГАНИЗАТОРСКИЙ, -ая, -ое тарҡа
тыу ...ы; дезорганизаторские действия тарҡа
тыу эштәре

ДЕЗОРГАНИЗАЦИЯ ж тарҡаулыҡ, тәртип
һеҙлек; вносить дезорганизацию в работу эшкә 
тарҡаулыҡ индереү

ДЕЗОРГАНИЗОВАТЬ сов., несов. кого-что 
тарҡатыу, тарҡаулыҡ (тәртипһеҙлек) индереү 

ДЕЗОРИЕНТАЦИЯ ж яңылыш юлға йүнәл
теү, яңылыш фекер тыуҙырыу, яңылыштырыу, 
юл яҙлыҡтырыу

ДЕЗОРИЕНТИРОВАТЬ сов., несов. кого- 
что яңылыш фекер тыуҙырыу

ДЕИЗМ м; филос. деизм (алланың ғаләмде 
барлыҡҡа килтерецен, ләкин тәбиғәткә һәм 
йәмғиәт тормошона йоғонто яһай алмауын 
раҫлаусы дини-фәлсәфәци тәғлимәт)
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ДЕЙСТВЕННОСТЬ ж тәьҫир итеүсәнлек, йо
ғонто яһау көсө, тәьҫирлек; действенность кри
тики тәнҡиттең тәьҫирлеге

ДЕЙСТВЕННЫЙ, -ая, -ое тәьҫирле, тәьҫир 
итерлек, йоғонтоло, көслө; действенное сред
ство тәьҫирле (көслө) сара

ДЕЙСТВИЕ С 1 .  ( деятельность, работа) 
эш, эш итеү, эшмәкәрлек; план действий эш 
пландары; привестй машйну в действие машина 
ны эшләтеп ебәреү 2. юр. көс; договор сохра
няет своё действие килешеү үҙ көсөн һаҡлай
3. (влияние, воздействие) тәьҫир, йоғонто; под 
действием солнца ҡояш тәьҫире аҫтында
4. обычно мн. действия (поступки) эш, эш итеү- 
(ҙәр); незаконные действия законһыҙ эш итеү
ҙәр 5. (события) ваҡиға, хәл; действие про
изошло в городе ваҡиға ҡалала булған 6. те
атр. (частъ драматического произведения) кү
ренеш, шаршау; пьеса в двух действиях ике 
шаршаулы пьеса 7. мат. ғәмәл; четыре действия 
арифметики арифметиканың дүрт ғәмәле 
♦ военные действия һуғыш хәрәкәттәре

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нареч. 1. ысынлап, 
ысындан да, дөрөҫөндә; он действительно забо
лел ул ысындан да ауырып киткән 2. в знач. 
вводи, сл. ысынлап та; действйтельно, у него 
дела в порядке ысынлап та, уның эштәре 
һәйбәт

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ж 1. (реальность)
ысынбарлыҡ; современная действительность
хәҙерге ысынбарлыҡ 2 . (подлинность) ысын
лыҡ, дөрөҫлөк; действйтельность документа до
кументтың ысынлығы ♦ в действйтельности 
ысынында, дөрөҫөндә, дөрөҫөн әйткәндә

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое 1. ысын, дә 
рөҫ, реаль, булған, хаҡ; действительный факт 
булған факт; действйтельная жизнь ысын (ре
аль) тормош 2 . көскә эйә, үҙ көсөндә, яраҡлы; 
удостоверение действйтельно в течение месяца 
танытма бер ай көскә эйә ♦ действйтельная 
(военная) служба мәжбүри ғәскәри хеҙмәт; дей
ствительное число мат. ысын һан; действитель
ный залог грам. төп йүнәлеш; действительный 
член Академии наук РБ БР фәндәр акаде
мияһының мөхбир ағзаһы

ДЕЙСТВОВАТЬ несов. 1. эш итеү, эшләү; 
действовать по закону ҡанун буйынса эш итеү; 
отряд действует ночью отряд төнөн эш итә 
2. эшләү, йөрөү; телефон не действует телефон 
эшләмәй 3. на кого-что тәьҫир итеү, йоғонто 
яһау; лекарство начало действовать дарыу 
тәьҫир итә башланы 4. чем; разг. эш (хәрәкәт) 
итеү, ҡуҙғатыу, эшләтеү; действовать одной ру
кой бер ҡул менән эш итеү 5. көсөндә (ғәмәлдә) 
булыу; закон действует со дня его опублико
вания ҡанун баҫылып сыҡҡан көнөнән көсөнә 
инә ♦ действовать на нервы кешенең йәнен үр
тәү, нервыһына тейеү

ДЕКЛАМИРОВАТЬ
д е й с т в у ю щ и й , -ая, -ее 1. прич. от дей

ствовать 2. прил. (о законах, постановлениях) 
ғәмәлдәге (көсөндә) булған; действующий указ 
ғәмәлдәге указ ♦ действующая армия хәрәкәт 
итеүсе (һуғыштағы) армия; действующие лйца 
ҡатнашыусылар (пьесала)

ДЕК м; мор. дек (судноның ябыҡ палубаһы) 
ДЁКА ж; муз. дека (ҡыллы музыка ҡоралы

ның тауышын көсәйтә торган аҫҡы һәм өҫкә 
планкалары)

ДЕКАБРИСТ м; ист. декабрист (Рәсәйҙә 
1825 й. декабрь ихтилалында ҡатнашыусы) 

ДЕКАБРИСТКА ж; ист. декабристың ҡатыны 
ДЕКАБРЬ м декабрь, декабрь айы 
ДЕКАБРЬСКИЙ, -ая, -ое декабрь ...ы; де

кабрьские морозы декабрь һыуыҡтары
ДЕКАДА ж 1. ун көн, ун көнлөк; первая де

када января ғинуарҙың беренсе ун көнлөгө 2 . де
када (әҙәбиәткә, сәтәткә һ.б. багышлатан ун 
көнлөк)', Декада башкирского искусства Баш 
ҡорт сәнғәте декадаһы 

ДЕКАДЕИТ м декадент
ДЕКАДЁНТСКИЙ, -ая, -ое декадент, дека

дентлыҡ ...ы; декадентские стихи декадент ши
ғырҙар

ДЕКАДЁНТСТВО с декадентлыҡ ( X I X  б. 
аҙағында һәм X X  б. башында әҙәбиәттә, сән
ғәттә төшөнкөлөк һәм сиктән тыш индивиду
ализм менән билдәләнгән йцнәлештәрҙең дөйөм 
атамаһы)

ДЕКАДНЫЙ, -ая, -ое ун көнлөк эсендә 
ДЕКАЛИТР м декалитр (ун литр)
ДЕКАН м декан (юғары уҡыу йортонда фа

культет менән етәкселек итецсе кеше); декан 
исторйческого факультета тарих факультеты 
деканы

ДЕКАНАТ м деканат; распоряжение дека
ната деканат әмере; зайти в деканат деканатҡа 
инеү

ДЕКАТИРОВАТЬ и  ДЕКАТЙРОВАТЬ сое., 
несов. что; спец. декатировкалау, декатиров
ка яһау (туҡыманың сифатын яҡшыртыу 
маҡсатында пар йәки эҫе һыу менән эшкәр- 
тец); декатировать ткань туҡыманы декати
ровкалау

ДЕКАТИРбВКА ж см. декатировать
ДЕКВАЛИФИКАЦИЯ ж квалификацияны 

юғалтыу
ДЕКВАЛИФИЦИРОВАТЬСЯ сов., несов. 

квалификацияһыҙланыу, квалификация юғалтыу 
ДЕКЛАМАТОР м декламатор, нәфис һүҙ 

оҫтаһы
ДЕКЛАМАЦИЯ ж декламация, нәфис һүҙ 

оҫталығы, нәфис уҡыу сәнғәте
ДЕКЛАМИРОВАТЬ несов. что декламация 

һөйләү (уҡыу), нәфис һүҙ һөйләү, тасуири 
уҡыу; декламировать стихи шиғырҙы тасуири 
уҡыу



ДЕКЛАРАТИВНЫЙ, -ая, -ое книжн. декла
ратив, рәсми; декларативное заявление деклара
тив белдереү

ДЕКЛАРАЦИЯ ж декларация, рәсми белде
реү (1. хөкцмәт, халыҡ-ара ойошмалар, фир
ҡәләр тарафынан эшләнгән рәсми белдерец 
2. кәрәкле мәглцмәттәр яҙылған рәсми доку
мент)', правйтельственная декларация хөкүмәт 
декларацияһы; торговая декларация сауҙа дек
ларацияһы

ДЕКЛАРИРОВАТЬ сов., несоә. что декла
рация яһау, иғлан итеү

ДЕКЛАРИРОВАТЬСЯ несов. декларация 
яһалыу, рәсми белдерелеү

ДЕКЛАССИРОВАННЫЙ, ая, ое синфи йө
ҙөн юғалтҡан

ДЕКЛАССИРОВАТЬСЯ сов., несоә. синфи 
йөҙөн юғалтыу, үҙ синыфынан айырылыу

ДЕКОЛЬТЁ с нескл. декольте (ҡатын-ҡыҙ 
кцлдәгендә муйын тирәһе асыҡ эшләнгән иҙец) 

ДЕКОРАТИВНО ПРИКЛАДНбЙ, ая, ое 
биҙәү-ғәмәли, биҙәү-ҡулланма ...ы; декоратйвно 
прикладнбе искусство биҙәү-ғәмәли сәнғәт

ДЕКОРАТИВНЫЙ, -ая, -ое 1. декоратив, 
биҙәү ...ы; декоратйвная жйвопись биҙәү 
сәнғәте; декоратйвное растение декоратив үҫем
лек 2. декоратив, матур; декоратйвный вид ма- 
тур күренеш

ДЕКОРАТОР м декоратор (1. декорациялар 
яһаусы 2. йорттарҙы биҙәцсе); художник-де- 
коратор рәссам-декоратор

ДЕКОРАЦИЯ ж', театр. 1. декорация (сәх
нәгә ҡуйылған әҫәргә ярашлы биҙәц йыһазы) 
2. перен. тышҡы биҙәк, күҙ буяу

ДЕКОРИРОВАТЬ сов., несоә. что биҙәү, 
матурлау; декорйровать фасад здания бинаның 
алғы яғын (фасадын) биҙәү

Д Е К бРУ М  м; книжн. декорум, тышҡы 
нәзәкәт

ДЕКРЁТ м декрет (юғары өластың ҡарары)', 
Декрет о земле Ер тураһында декрет

ДЕКРЕТИРОВАТЬ сов., несов. что; книжн. 
декретлаштырыу, декрет сығарыу

ДЕКРЕТНЫЙ, -ая, -ое декрет ♦ декретный 
отпуск декрет отпускыһы (бала тапҡан ваҡыт
та бирелә)

ДЕКСТРИН м; хим. декстрин, крахмал еле
ме

ДЁЛАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от делать 
2. прил. яһалма, тәбиғи булмаған; деланный 
смех яһалма көлөү

ДЁЛАТЬ несов. 1. что и без доп. эшләү, 
ҡылыу; ничего не делать бер ни ҙә эшләмәү; 
делать по своему үҙеңсә эшләү; делать добро 
изгелек эшләү 2. что яһау, эшләү; делать стол 
өҫтәл яһау 3. что башҡарыу, яһау, ҡарау; 
делать уроки дәрес ҡарау; делать обыск тентеү 
яһау 4. что барыу, йөрөү, үтеү; делать два

ДЕКЛАРАТИВНЫЙ
заезда в день көнөнә ике барып әйләнеү 5. что 
тектереү, эшләтеү; делать пальто в ателье атель
ела пальто тектереү 6. кого-что итеү; делать 
счастлйвым бәхетле итеү; делать подарок бүләк 
итеү ♦ делать акцент на чём баҫым яһап әйтеү, 
һыҙыҡ өҫтөнә алыу; делать болынйе (кр5тлые) 
глаза күҙҙе шарҙай итеү; делать вид күрмәмешкә 
(белмәмешкә) һалышыу; делать выбор һайлау, 
һайлап алыу; делать глазки кому күҙ уйнатыу; 
делать из мухи слона перен. төймәләйҙе дөйәләй 
итеү; делать кйслую мйну (лицо) йөҙгә ри
заһыҙлыҡ билдәһе сығарыу, сырай һытыу; 
делать нечего в знач. вводи, сл. бер нәмә лә 
эшләп (ҡылып) булмай; делать трагедию из че
го бәләкәй генә бәләне шаштырып (ҙурға) 
ебәреү; делать упор на кого-что, на ком-чём 
баҫым яһау; делать честь: 1) ихтирам (хөрмәт) 
күрһәтеү; 2) ихтирамға (хөрмәткә) лайыҡ бу
лыу; от нечего делать эш юҡтан, буш (тик) 
торғандан

ДЁЛАТЬСЯ несов. 1. кем-чем или каким 
(становиться) -лана/-ләнә барыу, -ланыу/ 
-ләнеү; делается темно ҡараңғылана бара; 
делаться щедрым йомартланыу 2. разг. бар
лыҡҡа килеү (килеп) сығыу, хасил булыу; в ете
не делаются трещины стенала ярыҡтар бар
лыҡҡа килә 3. страд, от делать 1, 2, 4 ♦ что 
ему (тебе, мне) делается уға (һиңә, миңә) нимә 
(ни) булһын

ДЕЛЕГАТ М И ДЕЛЕГАТКА ж делегат; деле
гат съезда съезд делегаты

ДЕЛЕГАЦИЯ ж делегация, делегаттар төр
көмө; делегация шахтёров шахтерҙар делега
цияһы; зарубежная делегация сит ил делега
цияһы

ДЕЛЕГИРОВАТЬ сов., несоә. кого-что деле
гат итеп ебәреү; делегйровать на съезд съезға 
делегат итеп ебәреү

ДЕЛЁЖ м и ДЕЛЁЖКА ж\ разг. бүлеү, 
бүлеш, бүлешеү; делёж добычи табышты 
бүлешеү

ДЕЛЁНИЕ с 1. см. делйть 1; деление на 
части өлөштәргә бүлеү 2. мат. бүлеү ғәмәле 
3. биол. бүленеш, үрсеү; деление клеток күҙә
нәктәр бүленеше 4. бүлем; деления термометра 
термометрҙың бүлемдәре

ДЕЛЁЦ м эшҡыуар, эшмәкәр (кеше)', бирже
вые дельцы биржа эшҡыуарҙары

ДЕЛИКАТЁС м деликатес (затлы, татлы 
ниғмәт, һирәк булған ашамлыҡ)

ДЕЛИКАТНИЧАТЬ несов.', разг. артыҡ 
нәзәкәтле булыу, артыҡ нескәлек күрһәтеү 

ДЕЛИКАТНОСТЬ ж нескәлек, нәзәкәтлелек 
ДЕЛИКАТНЫЙ, -ая, -ое 1. нәзәкәтле, түбән

селекле, әҙәпле; деликатный человек нәзәкәтле 
кеше 2. разг. (щекотливый) сетерекле; дели
катный вопрос сетерекле мәсьәлә 

ДЕЛИМОЕ с; мат. бүленеүсе
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ДЕЛИМОСТЬ ж; мат. бүленеүсәнлек; де
лимость числа һандың бүленеүсәнлеге 

ДЕЛИТЕЛЬ м; мат. бүлеүсе 
ДЕЛИТЬ несов. 1. кого-что (разъединятъ на 

части) бүлеү, айырыу; делйть студентов на 
группы студенттарҙы төркөмдәргә бүлеү 2. что 
(между собой) бүлеү, бүлешеү; делйть доход та
быш бүлешеү; делйть наследство мираҫ бүлешеү 
3. что, с кем бүлешеү, уртаҡлашыу; делйть по
следний кусок һуңғы һыныҡты бүлешеү 4. мат. 
бүлеү; делйть четыре на два дүртте икегә бүлеү
5. что; перен. бүлешеү, уртаҡлашыу; делйть 
горе и радость ҡайғы һәм шатлыҡты уртаҡла
шыу ♦ делйть нечего бүлер (уртаҡлашыр) нәмә 
юҡ, бәхәсләшергә урын юҡ; делйть шкуру не 
убйтого медведя алмаған айыуҙың тиреһен ту
нау, тыумаған тайҙың билен һындырыу

ДЕЛИТЬСЯ несов. 1. бүленеү, айырылыу; 
клетка постоянно делится күҙәнәк даими бүленә 
2 . айырылып (бүленеп) сығыу, башҡа сығыу; 
делйться с отцом атайҙан башҡа сығыу 3. чем, с 
кем бүлешеү; делйться куском хлеба икмәк 
һынығын бүлешеү 4. мат. бүленеү, бүленә 
алыу; десять делится на пять ун бишкә бүленә
5. чем, с кем; перен. уртаҡлашыу; делйться 
опытом с коллегами хеҙмәттәштәр менән тәж
рибә уртаҡлашыу; делйться мыслями фекер ур
таҡлашыу 6. страд, от делйть 1

ДЁЛО с 1. (работа, занятие, деятель
ность) эш; доброе дело изге эш; дело воспи
тания молодого поколения йәш быуынды тәр 
биәләү эше; сидеть без дела эшһеҙ ултырыу 
2. (специальность, профессия, ремесло) эш, 
шөғөл, кәсеп; библиотечное дело китапхана 
эше; военное дело хәрби эш; открыть своё дело 
үҙ кәсебеңде асыу 3. (о событии, его приб
лижении) эш, хәл; дело было вечером был хәл 
кис булды; дело к старости эш ҡартлыҡҡа китеп 
бара 4. (надобность, необходимость) эш, йо
мош; ходйть по делу эш буйынса йөрөү; какое 
дело ни йомош; дело не в том эш унда түгел 
5. (разбирательство) эш, дело; уголовное дело 
енәйәт эше; рассмотрение дела отложено эште 
ҡарау кисектерелгән 6. (собрание документов) 
дело; подшйть к делу делоға тегеп ҡуйыу
7. обычн. мн. дела (обстоятельства) эштәр, 
хәл; как дела? ни хәл?, эштәр нисек? 8. разг. 
(то, что важно) мөһим нәмә, хәл; он дело гово- 
рйт ул мөһим нәмә тураһында һөйләй 9. в знач. 
сказ, (в сочет. с прил.) эш, нәмә; это дело тём
ное был бик шөбһәле эш; удивйтельное дело 
жизнь ғәжәп нәмә ул тормош ♦ блйже к дёлу 
мәсьәләгә яҡыныраҡ киләйек (өндәц); вйданное 
ли это дёло? ғүмерҙә булмаған, туҙға яҙмаған 
эш-хәл; вот это дёло бына был шәп, быныһы 
яраған; в самом дёле ысынлап та, ысындан да; 
в чём дёло? ни булды?, эш ниҙә (нимәлә)?; 
гйблое дёло өмөтһөҙ эш; говорйть дёло мөһим

ДЕЛЯЧЕСТВО
(әһәмиәтле) нәмә әйтеү; дёло в шляпе прост, эш 
беште, эш булды; дёло вкуса һәр кем үҙ белде- 
генсә ҡылана (фекер итә); дёло стало за кем- 
чем эш шунда ҡалды; дёло привычное ғәҙәти 
эш; дёло на мазй эш көйлө; дёло с концом; дёлу 
конёц прост, бѳттѳ-китте, вәссәләм, шуның 
менән эш тә бөттө; дёло случая осраҡлы хәл; из 
вёстное дёло һәр кемгә мәғлүм, билдәле (хәл- 
әаҡига); имёть дёло с кем-чем берәйһе менән эш 
итеү; мёжду дёлом эш араһында; на дёле 
ғәмәлдә; на самом дёле ғәмәлгә (эшкә) килгәндә; 
не у дел эше юҡ, ике ҡулы эшһеҙ; ну и дела бы
на ҡайҙа китте эштәр, бына нисегерәк булып 
сыҡты эштәр; пёрвым дёлом иң Тәүҙә, иң алда 
(башта); пустйть (употребйть) в дёло эшкә ин 
дереү, эштә ҡулланыу, эштә файҙаланыу; то и 
дёло әленән-әле, әйләнгән һайын, ҡабат-ҡабат; 
то ли дёло бына был (эш) шәп, был башҡаса; 
это дёло десятое был (эш) көтөп торор, быныһы 
ҡасмаҫ; дела как сажа бела эш мөшкөл, эштәр 
шәптән түгел

ДЕЛОВИТОСТЬ ж эшлеклелек, эшсәнлек, 
булдыҡлылыҡ; проявйть деловйтость эшлекле
лек күрһәтеү

ДЕЛОВИТЫЙ, -ая, -ое эшлекле, эшсән, бул
дыҡлы, ҡонар; деловйтый человёк эшлекле ке
ше; деловйтый вид эшлекле ҡиәфәт

ДЕЛОВОЙ, -ая, -ое 1. эш ...ы; деловая бума 
га эш ҡағыҙы 2. эшлекле, булдыҡлы, эш ...ы; де
ловой человёк эш кешеһе, эшлекле кеше 3. спец. 
эшкә (төҙөлөшкә) яраҡлы, эшкә китә торған; де
ловая древесйна төҙөлөшкә яраҡлы ағас

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ м эш башҡарыу 
сы (кәнсәләрҙә)

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО с эш башҡарыу
ДЁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. эш ...ы, эшлекле, бул

дыҡлы; дёльный человёк эш кешеһе; дёльное 
предложёние эшлекле тәҡдим; дёльная мысль
эшлекле фекер 2 . мөһим, әһәмиәтле, аҡыллы, 
төплө 3 .см . деловой 3

ДЁЛЬТА I ж; геогр. дельта; дёльта Волги
Волганың дельтаһы

ДЁЛЬТА II ж дельта (грек алфавитында 
дцртенсе хәреф) ♦ дёльта-лучй мн.; физ. дель- 
та-нурҙар

ДЕЛЬТАПЛАН м дельтаплан (моторһыҙ 
осҡос)

ДЕЛЬФИН м дельфин (диңгеҙҙә йәшәцсе 
һөтимәр хайуан)

ДЕЛЬФИНАРИИ м дельфинарий (дельфин
дар өсөн бассейн)

ДЕЛЙГА м; прост., пренебр. эшем эйәһе, 
донъясыл, донъяғыуар (цҙ файҙаһын гына ҡай- 
гыртыусы)

ДЕЛЙНКА ж диләнкә (ҡырҡыу һәм таҙар
тыу өсөн билдәләнгән урман биләмәһе)

ДЕЛЙЧЕСТВО с эшем эйәһе булыу, донъя 
ҡыуыу



ДЕМАГОГ
ДЕМАГбГ м демагог (демагогия менән шѳ- 

ғөлләнецсе)
ДЕМАГОГИЧЕСКИЙ и ДЕМАГОГЙЧ 

НЫИ, -ая, -ое демагогик, демагогтарса; демаго
гическое выступление демагогтарса сығыш

ДЕМАГОГИЯ ж демагогия (1. ялған һцҙ 
һөйләц, буш вәғәҙәләр биреп, цҙ маҡсатыңа 
ирешергә тырышыу 2. мәсьәләне тупаҫ рә- 
цештә бер яҡлы, ғәҙәттә, цҙ файҙаһына аң
лауға ҡоролған фекерҙәр йәки талаптар) 

ДЕМАРКАЦИОННЫЙ: демаркационная лй 
ния демаркацион һыҙыҡ (цҙ-ара һуғышыусы ике 
дәцләт йәки уларҙың ғәскәрҙәре ваҡытлыса 
килешецгә килгәндә, уларҙы бер-береһенән айы
рып тора торған сик)

ДЕМАРКАЦИЯ ж', спец. демаркация (төҙөл
гән килешец нигеҙендә ике дәцләт террито
рияһы араһындағы сикте билдәләц)

ДЕМАРШ м; дин. демарш, дипломатик сы
ғыш; демарш посла илсенең демаршы

ДЕМАСКИРОВАТЬ сов., несов. кого-что 
маскировканы алыу (ташлау); демаскировать 
объект объекттан маскировканы алыу

ДЕМАСКИРбВКА ж см. демаскйровать 
ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ ж демилитаризация, 

ҡоралһыҙландырыу; демилитаризация госу
дарства дәүләтте ҡоралһыҙландырыу

ДЕМИЛИТАРИЗОВАТЬ сов., несов. кого- 
что демилитаризациялау, ҡоралһыҙландырыу 

ДЕМИСЕЗбННЫЙ, -ая, -ое яҙлы-көҙлө кейә 
торған, яҙғы-көҙгө; демисезонное пальто яҙғы- 
көҙгө пальто

ДЕМОБИЛИЗАЦИбННЫЙ, ая, ое демо
билизация ...ы; демобилизационный план демо 
билизация планы

ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ ж демобилизация 
(1. ғәскәри хеҙмәттән бушатыу 2. ҡораллы 
көстәрҙе һәм халыҡ хужалығын тыныс хәлгә 
кцсерец)

ДЕМОБИЛИЗбВАННЫЙ, ая, ое 1. прич.
от демобилизовать 2. в знач. сущ. демобили
зованный м демобилизацияланған (демобилиза
цияланып ҡайтҡан) кеше

ДЕМОБИЛИЗОВАТЬ сов., несов. кого-что 
демобилизациялау, демобилизация яһау; демо
билизовать солдат һалдаттарҙы демобилиза
циялау

ДЕМОБИЛИЗОВАТЬСЯ 1 . сов., несов. де
мобилизацияланыу, демобилизоваться из армии
армиянан демобилизацияланыу 2. несов. страд, 
от демобилизовать

ДЕМбГРАФ ж демограф, демография белгесе 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ, -ая, -ое демография 

...ы, демографик; демографйческие подсчёты
демографик иҫәп

ДЕМОГРАФИЯ ж демография (халыҡтың 
составын, һанын, ундағы цҙгәреш ҡанундарын 
өйрәнецсе фән)

ДЕМОКРАТ м демократ (1. демократия яҡ
лы кеше 2. буржуаз-демократик партия ағ
заһы 3. у cm. демократик принциптарҙы цҙ 
тормошонда цткәрергә тырышыусы, ябай ха
лыҡ араһынан сыҡҡан кеше)

ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ ж демократлаштырыу, 
демократлаштырылыу; демократизация общест
венного строя йәмғиәт ҡоролошон демократлаш
тырыу

ДЕМОКРАТИЗЙРОВАТЬ сов., несов. что 
демократлаштырыу

ДЕМОКРАТИЗЙРОВАТЬСЯ 1 . сов., несов. 
демократлашыу 2. несов. страд, от демократи
зировать

ДЕМОКРАТИЗМ м демократизм, демократ- 
лыҡ, демократсылыҡ; путь демократизма демо
кратизм юлы; демократизм воззрений ҡараш- 
тарҙағы демократлыҡ

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. демокра
тик; демократйческая республика демократик 
республика 2. см. демократйчный ♦ демокра
тйческий централйзм демократик централизм 

ДЕМОКРАТЙЧНЫЙ, -ая, -ое демократик, 
демократтарса, ябай; демократйчный взгляд де- 
мократтарса ҡараш

ДЕМОКРАТИЯ ж демократия (1. власть ха
лыҡ ҡулында булған, тиң хоҡуҡтар һәм ирек 
тәьмин ителгән сәйәси ҡоролош 2. берәй кол
лективҡа етәкселек иткәндә уның актив
лығын һәм йоғонтоһон тәьмин итец принцибы) 

ДЁМОН м иблис, демон 
ДЕМОНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. иблистәрсә, 

иблис кеүек 2. перен. яуыз, мәкер, уҫал; демо
ническая натура мәкер тәбиғәтле холоҡ

ДЕМОНСТРАНТ м  и ДЕМОНСТРАНТКА 
ж демонстрант, демонстрацияла ҡатнашыусы; ко
лонна демонстрантов демонстранттар колоннаһы 

ДЕМОНСТРАТИВНЫЙ, ая, ое 1. демонст 
ратив, демонстратив рәүештә; демонстратйвный 
уход демонстратив рәүештә китеү 2. күргәҙмә, 
күрһәтмә; демонстратйвный метод күргәҙмә 
ысул

ДЕМОНСТРАТОР м демонстрациялаусы, 
күрһәтеүсе; демонстратор машин на выставке
күргәҙмәлә машиналарҙы демонстрациялаусы 
(күрһәтеүсе)

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ, ая, ое демонст 
рациялау ...ы, күрһәтеү ...ы; демонстрационный
зал демонстрациялау залы

ДЕМОНСТРАЦИЯ ж 1. демонстрация; идтй 
на демонстрацию демонстрацияға барыу 2. күр
һәтеү, демонстрациялау; демонстрация художе
ственного фйльма нәфис фильм күрһәтеү 3. күр
һәтеү, белдереү; демонстрация сплочённости 
берҙәмлекте күрһәтеү 4. (показ несогласия, про
теста) демонстрация, ҡаршы сығыш

ДЕМОНСТРИРОВАТЬ сов., несов. 1. де
монстрацияла ҡатнашыу 2. кого-что күрһәтеү;



ДЕПУТАТСКИЙ
демонстрировать научный фильм фәнни фильм 
күрһәтеү 3. (показать несогласие) ҡаршы 
сығыу

ДЕМОНТАЖ м; тех. демонтаж, һүтеү, таға
тыу; демонтаж комбайна комбайнды һүтеү 

ДЕМОНТИРОВАТЬ сов., несов. что] тех. 
демонтажлау, һүтеү, тағатыу, ҡутарыу; демон- 
тйровать станкй станоктарҙы һүтеү

ДЕМОРАЛИЗАЦИЯ ж әхлаҡи тарҡалыу, 
тәртип бөтөү; деморализация общества йәм
ғиәттең әхлаҡи тарҡалыуы

ДЕМОРАЛИЗОВАТЬ сов., несов. кого-что 
рухи тарҡатыу, әхлаҡ боҙолоу, тәртип бөтөрөлөү 

ДЁМПИНГ м\ эк. демпинг (конкуренттарҙы 
ҡыҫырыҡлап сыгарыу маҡсаты менән сит ил 
баҙарҙарында тауарҙарҙы цҙ хаҡынан тцбән 
һатыу)

ДЕНАТУРАТ м денатурат (техник спирт) 
ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ж денационализа

ция (1. милли цҙенсәлектәрҙе югалтыу 2. наци- 
онализациялашан милекте элекке хужаларына 
кире ҡайтарыу)

ДЕНАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ сов., несов.
денационализациялау; денационализировать го
сударственные предприятия дәүләт предприяти
еларын денационализациялау

ДЁНДИ м нескл. денди, ҡупшыҡай (ҡупшы 
кейенгән фырт ир-егет)

ДЕНДРАРИИ м дендрарий (фәнни маҡсат 
менән төрлө цҫемлектәр цҫтерелә торган бо
таника баҡсаһы)

ДЁНЕЖНЫЙ, -ая, -ое 1. аҡса ...ы; денежная
реформа аҡса реформаһы 2. аҡсалата, аҡсалай, 
аҡса ...ы; денежная помощь аҡсалата ярҙам 
3. разг. аҡсалы, аҡсаға бай; денежный человек 
аҡсалы кеше

ДЕНЕК м ; разг., ласк, от день 1 
ДЕННИК м; спец, аран (аҙбарҙа ат йәки 

һыйыр өсөн урын)
ДЁННО: денно и нбщно көнө төнө, көнөн 

төнөн, бер туҡтауһыҙ
ДЕНОНСИРОВАТЬ сов., несов. что\ дин. 

ғәмәлдән сығыуын (сыҡҡан тип) белдереү; де
нонсировать договор килешеүҙең ғәмәлдән 
сығыуын белдереү

ДЕНТИН м дентин (тештең һөйәк матдәһе) 
ДЕНЩИК м денщик (элекке Рәсәй армия

һында офицерҙарҙың хеҙмәтсеһе)
ДЕНЬ м 1. в разн. знач. көн; солнечный день 

ҡояшлы көн; в середйне дня көн уртаһында; ба
зарный день баҙар көнө; рабочий день эш көнө; 
День Победы Еңеү көнө 2. обычно мн. дни 
көндәр, ваҡыт, саҡ; в дни войны һуғыш ваҡы
тында; дни юности йәш саҡ(тар) ♦ день в день 
көнөндә, билгеләнгән көнгә; день-деньской көн 
буйына, көн оҙайына; день за день көн дә бер 
төрлө, үҙгәрешһеҙ; день и ночь көн-төн, көнө- 
төнө; день на день не приходится көнө көнгә тап

(тура) килмәй; день ото дня көндән-көн, 
әкренләп; дни сочтены чьи көндәре һанаулы 
ҡалған (ғүмере аҙ); изо дня в день көн дә, көн 
һайын, көн артынан көн (үтеү); на день бер 
көнгә, бер көнлөк; на дню разг. көнөнә; на днях; 
этими днями ошо көндәрҙә, яңыраҡ; не по дням, 
а по часам (расти, возрастать и т.п.) көнләп 
түгел, ә сәғәтләп (үҫеү); повестка (порядок) дня 
көн тәртибе; со дня на день: 1) көндән-көнгә; 2) 
бөгөн-иртәгә, яҡын көндәрҙә; считанные дни 
һанаулы көндәр; третьего дня элекке көн; чёр
ный день ауыр заман, ҡыйынлыҡ килгән мәл 

ДЁНЬГИ только мн. аҡса; бумажные деньги 
ҡағыҙ аҡса; налйчные деньги ҡулаҡса; разме
нять деньги аҡса ваҡлау ♦ бешеные деньги сик 
тән тыш күп аҡса; шальные деньги көс түк
мәйенсә, еңел табылған (елдән килгән) күп аҡса; 
бросать деньги на ветер аҡсаны әрәм-шәрәм 
итеү; ни за какйе деньги әллә ни бирһәләр ҙә 
(ниҙер эшләге килмәц); при деньгах (быть) 
аҡсалы булыу, янда аҡса йөрөтөү

ДЕПАРТАМЕНТ м департамент (1. Франци- 
яла, ҡайһы бер дәцләттәрҙә администратиә- 
территориаль берәмек 2. революцияға тиклем 
Рәсәйҙә һәм ҡайһы бер илдәрҙә югары дәцләт 
учреждениеларының министрлыҡ бцлеге 
3. АҠШ-та тышҡы эштәр, сауҙа һ.б. минист- 
рлыҡтар)

ДЕПЁША ж депеша (1. дин. ашыгыс дипло
матик белдерец 2. иҫк. телеграмма, ашыгыс 
хәбәр)

Д Е П б с нескл. депо (1. локомотивты, вагон
дарҙы йцнәтец һәм һаҡлау бинаһы 2. янгын ма
шиналары торган урын)

ДЕПОЗИТ м; фин. депозит (кредит учреж
дениеһына һаҡлау һ.б. маҡсат менән һалынган 
аҡса йәки ҡиммәтле ҡагыҙҙар)

ДЕПОНЕНТ м\ фин. депонент (депозит 
һалыусы)

ДЕПОНИРОВАТЬ сов., несов. что 1. фин. 
депозитҡа һалыу (индереү) 2. юр. депонирлау, 
һаҡлауға биреү

ДЕПРЕССИВНЫЙ, -ая, -ое депрессив, де
прессия ...ы; депрессивный период депрессия 
осоро; депрессивное состояние депрессия хәле 

ДЕПРЁССИЯ ж 1. эк. депрессия, торғонлоҡ 
(хужалыҡ системаһында кризистан һуң килә 
торган осор)] экономйческая депрессия иҡти 
сади депрессия 2. мед. депрессия, төшөнкөлөк; 
впадать в депрессию депрессияға бирелеү

ДЕПУТАТ м  депутат; депутат Законодатель
ной палаты Закондар сығарыу палатаһы де
путаты

ДЕПУТАТСКИЙ, -ая, -ое депутат ...ы, депу
татлыҡ ...ы; депутатский мандат депутатлыҡ 
мандаты; депутатская деятельность депутат 
эшмәкәрлеге; депутатские обязанности депутат 
бурыстары 
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ДЕПУТАЦИЯ
ДЕПУТАЦИЯ ж депутация, вәкилдәр 
ДЕР: задать (дать) дёру прост, табан ялты

ратыу, һыҙыу (ҡасып китец)
ДЁРБИ с нескл.; спорт, бәйге, сабыш 
ДЁРВИШ и уст. ДЕРВЙШ м дәрүиш 
ДЕРГАТЬ несов. 1. кого-что тартыу; дёргать 

за уши ҡолағынан тартыу 2. что; разг. йолҡоу; 
(о зубах) һурыу, һурҙырыу, алдырыу; дёргать 
коноплю киндер йолҡоу; дёргать зубы теш 
һурыу 3. кого-что и без доп. безл. тартышыу; 
его всего дёргает уның бөтә кәүҙәһе тартыша
4. кого-что; перен., разг. йөҙәтеү, ыҙалатыу, йә
ненә тейеү; дёргать подчинённых ҡул аҫтындағы 
кешеләрҙе (юҡ-бар менән) йөҙәтеү

ДЕРГАТЬСЯ несов. 1. тартыу, тартышыу; 
тело больного дёргается ауырыуҙың тәне тарты
ша 2. страд, от дёргать 2 

ДЕРГАЧ I м тартай (ҡош) 
д е р г Ач  II м сөй һурғыс 
ДЕРЕВЕНЁТЬ несов. ҡатыу, ойоу (тәндең 

ойоп иҫһеҙләнеце); пальцы деревенеют бармаҡ
тар ҡата

ДЕРЕВЁНСКИЙ, -ая, -ое ауыл ...ы; деревен
ский парень ауыл егете; деревенская улица
ауыл урамы

ДЕРЕВЁНЩИНА ж; прост, ауыл кешеһе 
(аңһыҙ, тупаҫыраҡ кешегә ҡарата)

ДЕРЁВНЯ ж 1. ауыл; старинная деревня бо 
ронғо ауыл 2. собир. ауыл, ауыл кешеләре; вся 
деревня на сенокосе бөтә ауыл (халҡы) бесәндә 

ДЁРЕВО с ағас; лиственные деревья япраҡ 
лы ағастар; хвойные деревья ылыҫлы ағастар; 
дерево для постройки дома өй һалырлыҡ ағас; 
резьба по дереву ағас һырлау (семәрләү) сәнғәте 

ДЕРЕВООБДЁЛОЧНИК м ағас эшкәртеүсе, 
ағас оҫтаһы

ДЕРЕВООБДЁЛОЧНЫЙ, ая, ое ағас эш 
кәртеү ...ы; деревообделочный станок ағас эш 
кәртеү станогы

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮ Щ ИЙ, ая, ее
ағас эшкәртеү ...ы, ағас эшкәртә торған; дерево
обрабатывающая фабрика ағас эшкәртеү фаб 
рикаһы

ДЕРЕВООБРАБбТКА ж ағас эшкәртеү 
ДЕРЕВЯНЙСТЫЙ, -ая, -ое 1. ағас һымаҡ, 

ағасҡа оҡшаған; деревянйстое строение вещест
ва төҙөлөшө ағас һымаҡ матдә 2. перен. ағас 
кеүек (ҡаты, тәмһеҙ); деревянйстое яблоко ағас 
кеүек ҡаты алма

ДЕРЕВЯННЫЙ, ая, ое 1. ағас ...ы; дере
вянный дом ағас өй 2. перен. ағас, туң, йәнһеҙ, 
хисһеҙ; деревянное лицо туң сырай ♦ дере
вянное масло ағас майы (зәйтцн майының тц- 
бән сорты)

ДЕРЕВЙШ КА ж 1. ағас киҫәге, түмәр 
2. разг. (деревянная нога) ағас аяҡ

ДЕРЖАВА ж держава (1. югары бойондо
роҡһоҙ дәцләт 2. тар. өҫтөнә тәре беркетеп

эшләнгән, Рәсәй монархияһының символы 
булган алтын maj>)

ДЕРЖ АВНЫ Й, -ая, -ое высок., уст. 
1. юғары (сикһеҙ) власлы; державный владыка 
юғары власлы хаким 2. (могущественный, вели
чественный) ҡеүәтле, ҡөҙрәтле; державная 
власть народа ҡеүәтле халыҡ власы

ДЕРЖАТЕЛЬ м 1. хужа, эйә, биләүсе; дер
жатель займа заём хужаһы 2. беркеткес, тотҡос; 
держатель для бумаг ҡағыҙ беркеткес

ДЕРЖАТЬ несов. 1. кого-что тотоу, тотоп 
тороу; держать ребёнка баланы тотоп тороу; 
держать ложку ҡалаҡ тотоу 2. что тотоу, һаҡ
лау; держать деньги в банке аҡсаны банкыла 
һаҡлау 3. кого-что тотоу, аҫрау; держать кроли
ков йорт ҡуяны аҫрау 4. һаҡта (биктә) тотоу; 
держать в плену әсирлектә тотоу 5. без доп.; 
прост, тотоу, тартыу; держать прямо тура то
тоу; держать вправо уңға тартыу ♦ держать в 
ежовых рукавицах кого ҡаты тотоу; держать в 
курсе кого-что белгертеп тороу, хәбәр итеп то
роу; держать в мыслях что башта (иҫтә) тотоу, 
баштан (иҫтән) сығармау; держать в тайне сер 
итеп тотоу; держать в узде кого ауыҙлыҡлап 
(йүгәнләп) тотоу, буйһондороп тотоу; держать в 
чёрном теле кого көн күрһәтмәү; держать в уме 
иҫтә (хәтерҙә) тотоу, онотмау; держать нос по 
ветру файҙаһы тейерҙәй яҡҡа ауырға әҙер тороу; 
держать ухо востро уяу (һаҡ) булыу; держать 
оборону оборона тотоу; держать парй бәхәс 
итеү, бәхәсләшеү; держать под замком кого- 
что: 1) бикләп тотоу; 2 ) иркен ҡуймау, иректә 
йөрөтмәү; держать при себе сер (һүҙ) сығармау, 
сер һаҡлау; держать путь юлда булыу, юлла
ныу; держать речь нотоҡ һөйләү, телмәр тотоу; 
держать своё слово үҙ һүҙеңдә тороу, һүҙҙе 
боҙмау; держать себя үҙеңде тотоу, үҙеңде тота 
белеү; держать себя в руках үҙеңде ҡулға алыу; 
держать сторону кого, чью берәй кеше яҡлы бу
лыу; держать экзамен имтихан тотоу (тапшы
рыу); держать язык за зубами телде тыйыу, сер 
һаҡлау; держй карман шире! тот ҡапсығыңды!; 
ноги не дёржат баҫып торорлоҡ түгел (арыуҙан, 
хәлһеҙлектән); так держать! хуп! шулай бу
лығыҙ! шулай дауам ит(егеҙ)!

ДЕРЖАТЬСЯ несов. 1. за кого-что тотоноу, 
тотоноп (йәбешеп) тороу; ребёнок держится за 
мать бала әсәһенә тотоноп тора 2. за что; перен. 
йәбешеп ятыу, ыскындырмаҫҡа тырышыу; дер
жаться за свою должность үҙенең вазифаһына 
йәбешеп ятыу 3. тороу, эләгеп тороу; п5товица 
ёле-ёле держится төймә саҡ-саҡ эләгеп тора; 
держаться на подпорке терәүҙә тороу 4. за что 
тотоноп, тотоп тороу; держаться за больное 
место ауыртҡан ерен тотоп тороу 5. прям., пе
рен. үҙен тотоу; он держится прямо ул үҙен ту
ра тота; держаться в стороне ситтә тороу, 
ситләшеү; он держится скромно ул үҙен ба- 

272



ҫалҡы тота 6. чего, за кем-чем яндан, эргәләп 
барыу; держаться правого берега уң яҡ ярҙы 
эргәләп барыу 7. бирелмәү, бирешмәү, ҡаршы 
тороу; держаться до последнего патрона һуңғы 
патрон ҡалғансы бирелмәү 8 . чего', перен. тотоу, 
тороу, (буйынса) эш итеү; держаться опреде
лённых правил билдәле ҡағиҙәләрҙе тотоу; дер
жаться своего мнения үҙ фекереңдә тороу 9. то
роу, һаҡланыу, барыу; холода держались не
долго һалҡындар оҙаҡ торманы; старые обычаи 
держатся долго иҫке ғөрөф-ғәҙәт оҙаҡ һаҡлана 
10. страд, от держать 1—4 ♦ в чём душа 
(только) держится ныҡ ябыҡ, тире лә һөйәк, 
ауырыу; держаться на волоске йәне ҡыл 
өҫтөндә тороу; едва (еле) держаться на ногах 
аяҡта саҡ баҫып тороу (арыуҙан, иҫереп һ.б.У, 
только держись сыҙап ҡына тор, ҡайһы ерең 
ҡысыта

ДЕРЗАНИЕ с ; высок, дәртле ынтылыш, ҡы
йыу теләк, тәүәккәллек; дерзания молодых сер
дец йәш йөрәктәрҙең дәртле ынтылышы

ДЕРЗАТЬ несов.', высок, ҡыйыу ынтылыу, 
эшкә ҡыйыу тотоноу, тәүәккәллек күрһәтеү 

ДЕРЗИТЬ несов.', разг. әрепләшеү, ҡарыула
шыу, ҡаршы һүҙ әйтеү

ДЁРЗКИЙ, -ая, -ое 1. әҙәпһеҙ, тупаҫ; дерз
кий поступок әҙәпһеҙ ҡыланыш 2. высок. (сме
лы й ) ҡыйыу, тәүәккәл; дерзкий человек 
тәүәккәл кеше

ДЕРЗНОВЁНИЕ с; высок., уст. см. дер
зание

ДЕРЗНОВЁННЫЙ, -ая, -ое 1. уст. см. дерз
кий 1; 2. высок, ҡыйыу, тәүәккәл

ДЕРЗНУТЬ сов. батырсылыҡ (тәүәккәллек) 
итеү, ҡыйыулыҡ итеү; дерзнуть обратиться 
мөрәжәғәт итергә батырсылыҡ итеү

ДЁРЗОСТЬ ж 1. әҙәпһеҙлек, тупаҫлыҡ, тупаҫ 
һүҙ; говорйть дерзости тупаҫ һүҙҙәр әйтеү 
2 . (смелость) ҡыйыулыҡ, тәүәккәллек

ДЕРИВАЦИЯ ж\ спец, деривация (1. снаряд
тың, пуляның осҡанда ситкә тайпылыуы 
2. суднолар йөрөй торган йылганың һыуын 
төрлө маҡсат менән каналдар буйлап ситкә 
ебәрец 3. грам. һцҙ яһаусы саралар ҡулланып 
яңы һцҙҙәр яһау)

ДЕРМАТИН м дерматин (яһалма кцн) 
ДЕРМАТИНОВЫЙ, -ая, -ое дерматин; дер- 

матйновая обложка дерматин тышлыҡ
ДЕРМАТбЛОГ м дерматолог, дерматология 

белгесе
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое дермато- 

логик, дерматология ...ы; дерматологический
диспансер дерматология диспансеры

ДЕРМАТОЛбГИЯ ж дерматология (медици
наның тире ауырыуҙарын өйрәнә һәм дауалай 
торган тармагы)

ДЕРН м кәҫ, сиҙәм ҡыртышы; срезать дёрн 
кәҫ ҡырҡыу

ДЕРНИСТЫИ, -ая, -ое ҡыртышлы, кәҫле, 
сиҙәм; дернистая почва кәҫле тупраҡ

ДЕРНбВЫ Й, -ая, -ое кәҫ, кәҫтән яһалған, 
кәҫ йәйелгән; дерновая крыша кәҫ түбә

ДЕРНУТЬ сов. кого-что тартыу, ҡапыл тар
тып ебәреү (ҡуйыу) ♦ чёрт дёрнул; нелёгкая 
дёрнула ҡабырғаға шайтан төрттөмө ни; дёрну
ло за язык кого; прост, телдән тарттылармы ни, 
теле ҡысып (оҙонайып, ауыҙына һыймай) (те
йеш тцгелде әйтеп һалганда)

ДЁРНУТЬСЯ сов. см. дёргаться 
ДЕРКЗГА ж 1. тупаҫ киндер туҡыма 2. тур

пыша, сепрәк балаҫ 3. разг. тупаҫ туҡыманан те
гелгән кейем

ДЕРЙЖ Н Ы Й, -ая, -ое тупаҫ киндерҙән те
гелгән

ДЕСАНТ м десант; воздушный десант һауа 
десанты

ДЕСАНТНИК м десантсы; служить де
сантником десантсы булып хеҙмәт итеү

ДЕСАНТНЫЙ, -ая, -ое десант ...ы; десант
ные войска десант ғәскәрҙәре

ДЕСЁРТ м десерт (аштан һуң бирелә торган 
тәм-том)

ДЕСЁРТНЫЙ, -ая, -ое десерт ...ы; десертное
блюдо десерт ашамлыҡ (тәм-том)

ДЁСКАТЬ частица', прост, (при передаче 
чужой речи) имеш, йәнәһе, ти, тиҙәр; дёскать, 
он сам вернулся имеш, ул үҙе ҡайтҡан 

ДЕСНА ж\ анат. теш ите, теш ҡаҙнаһы 
ДЕСНИЦА ж\ трад.-поэт. уң ҡул, ҡул 
ДЁСПОТ м 1. деспот (сикләнмәгән власть 

эйәһе, хаким) 2 . перен. залим (мәрхәмәтһеҙ, 
ҡаты бәгерле кеше)

ДЕСПОТИЗМ м деспотизм, деспотлыҡ, за
лимлыҡ

ДЕСПОТЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. деспотлыҡҡа 
нигеҙләнгән; деспотическое государство деспот 
лыҡҡа нигеҙләнгән дәүләт 2 . перен. залим, мәр
хәмәтһеҙ, аяу белмәгән; деспотйческий характер
мәрхәмәтһеҙ холоҡ

ДЕСПОТИЧНЫЙ, ая, ое см. деспотйческий 2
ДЕСПОТИЯ ж деспотия (деспот идара- 

лыгындагы дәцләт)
ДЁСЯТЕРО числ. собир. ун, унау; десятеро 

человек ун кеше
ДЕСЯТИБбРЕЦ м\ спорт, ун төрлө ярышта 

ҡатнашыусы, унбәйгесе
ДЕСЯТИБбРЬЕ с; спорт, ун төрлө ярыш, 

унбәйге
ДЕСЯТИДНЁВКА ж декада, ун көн, ун 

көнлөк
ДЕСЯТИКЛАССНИК м  и  д е с я т и к л Ас

СНИЦА ж унынсы синыф уҡыусыһы, унынсы 
синыфта уҡыусы

ДЕСЯТИКОПЁЕЧНЫЙ, ая, ое ун тинлек, 
ун тин торған; десятикопеечная монета ун тинлек 
аҡса; десятикопеечный билет ун тинлек билет 
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ДЕСЯТИКРАТНЫЙ
ДЕСЯТИКРАТНЫЙ, -ая, -ое ун тапҡыр арт

тырылған, унлата
ДЕСЯТИЛЕТИЕ с 1. (срок) ун йыл 2. (го

довщина) ун йыллыҡ; десятилетие института 
институттың ун йыллығы

ДЕСЯТИЛЕТКА ж; разг. ун йыллыҡ мәктәп, 
урта мәктәп

ДЕСЯТИЛЁТНИЙ, -яя, -ее 1. (о сроке) ун 
йыллыҡ 2. (о возрасте) ун йәшлек (йәштәге), 
ундағы

ДЕСЯТИНА ж\ ист. дисәтинә (элекке заман
дағы ер цлсәц берәмеге — 1,09 гектар)

ДЕСЯТИРУБЛЁВКА ж\ разг. ун һумлыҡ 
(аҡса)

ДЕСЯТИРУБЛЁВЫЙ, -ая, -ое ун һумлыҡ, 
ун һум торған; десятирублёвый билет ун һум
лыҡ билет

ДЕСЯТИТЫСЯЧНЫЙ, -ая, -ое 1. числ. ун 
меңенсе 2 . ун меңлек

ДЕСЯТИЧАСОВбЙ, -ая, -ое 1. (продолжаю
щийся десять часов) ун сәғәтлек 2. ундағы, 
сәғәт унда килә (китә) торған; десятичасовой 
поезд сәғәт унда килә торған поезд

ДЕСЯТИЧНЫМ, -ая, -ое унарлы ♦ десятйч- 
ная дробь мат. унарлы кәсер; десятйчные весы 
унарлы үлсәү (бындай цлсәцҙә әйбер цҙенән ун 
тапҡыр еңелерәк гер менән цлсәнә)

ДЕСЙТКА ж; разг. 1. унлыҡ (аҡса, цифр, 
кәрт) 2. унынсы (трамвай, троллейбус һ.б.)

ДЕСЙТНИК м десятник (бер төркөм эш
селәрҙең етәксеһе йәки техник)

ДЕСЙТОК м тиҫтә, ун; десяток яйц бер тиҫтә 
йомортҡа; ему пошёл шестой десяток уға алтын
сы тиҫтә китте, ул алтынсы тиҫтәне ҡыуа

ДЕСЙТЫЙ, -ая, -ое числ. унынсы; десятый 
ряд унынсы рәт

ДЁСЯТЬ числ. ун; десять часов утра сәғәт 
иртәнге ун

ДЕТАЛИЗАЦИЯ ж см. детализировать 
ДЕТАЛИЗЙРОВАТЬ сов., несов. что детал

ләштереү, ентекләп эшләү; детализировать про
грамму программаны ентекләп эшләп сығыу 

ДЕТАЛЬ ж 1. деталь, өлөш, киҫәк; детали 
двйгателя машины машина двигателенең детал
дәре 2. ваҡ-төйәк, ваҡлыҡ; написать со всеми 
деталями ваҡ-төйәктәрен ҡалдырмай яҙыу

ДЕТАЛЬНЫЙ, -ая, -ое ентекле, бәйнә-бәйнә; 
детальный разбор ентекле тикшереү

ДЕТВА ж собир.; пчел, бала ҡорт, йәш ҡорт 
ДЕТВОРА ж собир.', разг. бала-саға, балалар 
ДЕТДбМ  м (детский дом) балалар йорто 
ДЕТЕКТИВ м детектив (1. йәшерен полиция 

агенты, шымсы 2. шымсылар тураһында әҙәби 
әҫәр йәки кинофильм)

ДЕТЕКТИВНЫЙ, -ая, -ое детектив, мажара
лы; детективный роман детектив (мажаралы) 
роман

ДЕТЁКТОР м детектор (1. югары йыш
лыҡтағы радио тулҡындарын ҡолаҡ менән 
ишетерлек тцбән йышлыҡтағы тулҡындарға 
әйләндерецсе прибор 2. яҡтылыҡты, йылы
лыҡты билдәләй торған прибор)

ДЕТЁКТОРНЫЙ, -ая, -ое детекторлы; де
текторный приёмник детекторлы радиоалғыс 

ДЕТЕНЫШ м бала (йәнлектең)', детёныш 
волка бүре балаһы

ДЕТЕРМИНИЗМ м\ филос. детерминизм 
(бөтә кцренештәрҙең, ваҡиғаларҙың законлы
лығы һәм уларҙың сәбәп-нәтижәле бәйләнештә 
булыуы тураһындағы тәғлимәт)

ДЁТИ мн. (ед. дитя с) балалар, бала-саға
♦ не детей крестйть кому, с кем ҡоҙа-ҡоҙағый 
түгел әле, туғанлашырға йыйынмайым; см. дитя

ДЕТИНА м; разг. әзмәүер (кецек), 
әзмәүерҙәй йәш кеше, типһә тимер өҙөрҙәй (ир- 
егет)

ДЁТИЩЕ с 1. у cm. бала 2. перен. ҡаҙаныш, 
емеш, нәтижә; этот роман — детище известного 
писателя был роман — билдәле яҙыусының 
ҡаҙанышы

ДЁТКА ж\ разг. ласк., балаҡай 
ДЕТОНАТОР м; спец, детонатор (1. шарт

латҡыс матдә 2. шартлатҡыс капсула, запал) 
ДЕТОНАЦИЯ ж', спец, детонация (бер 

шартлау йәки бәрелец арҡаһында бик тиҙ 
икенсе шартлау сығыу)

ДЕТОНИРОВАТЬ несов.; спец. детонация 
менән шартлау

ДЕТОРОЖДЕНИЕ с бала табыу (тыуҙы
рыу), бәпесләү

ДЕТОУБИЙСТВО с бала үлтереү 
ДЕТОУБИЙЦА м и ж бала үлтереүсе 
ДЕТРИТ м; мед. детрит (сәсәк ауырыуына 

ҡаршы прививка яһау өсөн препарат)
ДЕТСАД м (детский сад) балалар баҡсаһы 
ДЁТСКАЯ ж балалар бүлмәһе; играть в 

детской балалар бүлмәһендә уйнау
ДЁТСКИЙ, -ая, -ое 1. балалар ...ы; детская 

литература балалар әҙәбиәте; детские игры бала
лар уйыны 2. бала ...ы; детский голос бала 
тауышы 3. балаларса, сабыйҙарса, балалары 
...ы, балалыҡ ...ы, балаларға хас; детское рас
суждение балаларса (балаларға хас) фекерләү
♦ детский городок балалар ҡаласығы; детский 
мир балалар донъяһы (магазин)', детский сад 
см. детсад; детское место анат. һуңғылыҡ, ба
ла ятҡыһы

ДЁТСТВО с бала саҡ, балалыҡ ваҡыты, бала
лыҡ, сабыйлыҡ ♦ впасть в детство бала аҡылы 
инеү, аҡылы алмашыныу

ДЕТЬ сов. кого-что', разг. 1. ҡуйыу, итеү, 
тығыу; куда дели книгу? китапты ҡайҙа 
ҡуйҙығыҙ? 2. что (израсходовать) тотоу, итеү; 
не знать, куда деть деньги аҡсаны ҡайҙа тоторға 
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белмәү 3. кого-что (поместить) урынлашты
рыу, ҡуйыу ♦ деть некуда ҡуйыр урын юҡ; не 
знать куда глаза деть күҙҙе ҡайҙа йәшерергә 
белмәү (оялыуҙан, аптырауҙан); не знать куда 
руки деть ҡулды ҡайҙа итергә белмәү (уңай
һыҙланыуҙан)

ДЁТЬСЯ сов.; разг. і .  (исчезнуть, поте
ряться) юғалыу, юҡ булыу; куда делся каран
даш? ҡәләм ҡайҙа булды? 2. (скрыться от ко- 
го-чего-л.) инеү, йәшенеү; некуда деться от сты
да оялыштан ҡайҙа инергә урын тапмау 3. (най
ти приют) баш терәү, һыйыныу

ДЕ ФАКТО нареч.; книжн. ғәмәлдә, асылда 
ДЕФЁКТ м дефект, кәмселек, етешһеҙлек, 

етешһеҙ (кәмселекле) яҡ
ДЕФЕКТИВНЫЙ, -ая, -ое зәғиф (физик йә

ки психик яҡтан)
ДЕФЁКТНОСТЬ ж боҙоҡлоҡ, кәмселек; де

фектность детали деталдең боҙоҡлоғо
ДЕФЕКТНЫЙ, -ая, -ое кәмселекле, етеш

һеҙлекле
ДЕФЕКТОЛбГИЯ ж дефектология (физик 

йәки психик яҡтан камил булмаган балаларҙы 
өйрәнец, уҡытыу, тәрбиәләц тураһындагы фән) 

ДЕФИНИЦИЯ ж; книжн. ҡыҫҡа ғына аңлат
ма (төшөнсә) биреү, билдәләмә 

ДЕФИС м дефис, һыҙыҡса 
ДЕФИЦИТ м 1. (убыток) дефицит, зыян, 

зарар 2. (недостаток, нехватка) дефицит, 
етешмәү, етешмәүлек; дефицит милосердия 
шәфҡәтлелек етешмәү 3. (дефицитная вещь) де
фицит (етмәгән) әйбер

ДЕ ФИЦЙТНЫИ, -ая, -ое 1. (убыточный) 
зарарлы, зыянлы 2 . дефицит(лы), етешмәгән, аҙ 
булған; дефицитный товар дефицит тауар

ДЕФОРМАЦИЯ ж деформация (есемдең 
формаһы йәки кцләме цҙгәрец)

ДЕФОРМИРОВАТЬ сов., несов. что фор
маһын үҙгәртеү (боҙоу); деформйровать колесо 
тәгәрмәстең формаһын үҙгәртеү

ДЕФОРМИРОВАТЬСЯ 1. сов., несов. фор
маһы үҙгәреү (боҙолоу) 2. несов. страд, от де
формйровать

ДЕХКАНИН м и ДЕХКАНКА ж диһҡан 
(Урта Азия крәҫтиәне)

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ж децентрализация 
(1. цҙәк хакимиәттең ҡайһы бер функцияла
рын урындагы хакимиәткә тапшырыуы 2. цҙәк- 
ләштерец системаһын йомшарта төшөц)

ДЕЦИБЁЛ м; физ. децибел (тауыш көсөн 
цлсәц берәмеге)

ДЕЦИМЁТР м дециметр (ун сантиметр) 
ДЕШЕВЁТЬ несов. осһоҙланыу, арзанайыу, 

хаҡы төшөү
ДЕШЕВИЗНА ж арзан булыу, осһоҙлоҡ, ар- 

занлыҡ; дешевизна рынка баҙарҙың арзан 
булыуы

ДЖЕРСИ
ДЕШЕВКА ж; разг. 1. бик арзан, осһоҙ, 

(бик) түбән хаҡлы; продать по дешёвке бик 
осһоҙға һатыу 2. перен., пренебр. (безвкусица) 
мәғәнәһеҙ, буш, тоҙһоҙ (нәмә); написать дешёв
ку буш нәмә яҙыу

ДЕШЕВО нареч. 1. осһоҙ, арзан 2. анһат, 
еңел; дёшево обходится еңелгә тура килә ♦ дё
шево и сердито осһоҙ ҙа, шәп тә; дёшево от
делаться анһат ҡотолоу; дёшево стоить бер тин
тормай

ДЕШЕВЫЙ, ая, ое 1. осһоҙ(ло), арзан(лы); 
дешёвые товары арзан тауарҙар 2. перен. 
мәғәнәһеҙ, буш, осһоҙ, тоҙһоҙ; дешёвые шуточки 
мәғәнәһеҙ шаяртыу; дешёвый успех осһоҙ уңыш 

ДЕШИФРОВАТЬ сов., несов. что дешиф- 
ровкалау, шифровканы табыу (табып уҡыу); де
шифровать текст текстың шифровкаһын табып 
уҡыу

д е  к5р е  нареч.', книжн. де-юре (юридик йә
һәттән, рәсми рәцештә, формаль яҡтан) 

ДЕЙНИЕ с; высок, эш; велйкие деяния бөйөк 
эштәр

ДЁЯТЕЛЬ м эшмәкәр; государственный дея
тель дәүләт эшмәкәре; заслуженный деятель 
науки атҡаҙанған фән эшмәкәре

ДЁЯТЕЛЬНО нареч. егәрле, ең һыҙғанып, 
эшлекле рәүештә; деятельно взяться за работу 
эшкә ең һыҙғанып тотоноу

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ж эшмәкәрлек; научная 
деятельность ғилми эшмәкәрлек

ДЕЯТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое эшмәкәр, эшлекле, 
егәрле; деятельный человек эшлекле кеше; при
нимать деятельное участие эшлекле ҡатнашыу 

ДЖ АЗ м джаз (1. кцңел асыу, бейец музы
каһы 2. ошо музыканы уйнаган оркестр, 
йырсы)

ДЖАЗОВЫ Й, -ая, -ое джаз ...ы; джазовая 
музыка джаз музыкаһы; джазовый оркестр
джаз оркестры

д ж е й р Ан  м йәйрән
ДЖЕМ м джем; джем из яблок алма джемы, 

алманан яһалған джем; калйновый джем балан 
джемы

ДЖЁМПЕР м джемпер (бәйләнгән ягаһыҙ 
кофта)

ДЖЕНТЛЬМЕН м джентльмен (1. Англияла 
югары буржуаз-аристократик йәмгиәт ҡуйган 
әхлаҡ, тәртип ҡагиҙәләрен тецәл цтәцсе 
2. әҙәпле, тәрбиәле, цҙен тота һәм килешле 
кейенә белгән кеше); слово джентльмена джент
льмен һүҙе

ДЖЕНТЛЬМЕНСКИЙ, -ая, -ое джентльмен
дарса, джентльмен ...ы; джентльменское слово 
джентльмен һүҙе ♦ джентльменское соглашение
дип. дәүләттәрҙең үҙ-ара һөйләшеп килешеүе 

ДЖЕРСЙ и ДЖЁРСИ с нескл. джерси (йөн 
йәки ебәк трикотаж туҡыма һәм шунан те
гелгән кейем); пальто из джерсй джерси пальто



ДЖЕРСОВЫЙ
ДЖ ЕРСбВЫ Й, -ая, -ое разг. джерси ...ы, 

джерсиҙан тегелгән; джерсбвый костюм джерси 
костюм

ДЖИГИТ м егет (ат өҫтөндә оҫта йөрөцсе) 
ДЖИГИТОВАТЬ несов. ат өҫтөндә оҫта 

йөрөү
ДЖ ИГИТбВКА ж см. джигитоватьджин м джин (артыштан яһалған Англия 

араҡыһы)
ДЖИНН м; миф. ен; добрый джинн изге 

күңелле ен ♦ выпустить джйнна из бутылки ен- 
дәрҙе иреккә сығарыу, уҫал көстәргә ирек биреү 

ДЖЙНСОВЫЙ и ДЖ И НСбВЫ Й, ая, ое
джинсы (беше кизе-мамыҡ туҡыма һәм ошон
дай туҡыманан тегелгән кейем); джйнсовый 
материал джинсы материал; джинсовое платье
джинсы күлдәк

ДЖИНСЫ только мн. джинсы (джинсы 
туҡыманан тегелгән салбар); ходить в джин
сах джинсы кейеп йөрөү; фйрменные джйнсы 
фирма джинсыһы

ДЖИП м джип (1. еңел хәрби автомобиль 
2. бәләкәй генә йөк машинаһы төрө)

ДЖЙУ ДЖЙТСУ с нескл.; спорт, джиу- 
джитсу (япондарҙа ҡоралһыҙ һаҡланыу һәм 
һөжцм итец алымдары системаһы)

ДЖ бН К А  ж; мор. джонка (ТҪытайҙа елкән
ле кәмә)

ДЖУНГЛИ только мн. джунгли (кеше цтә 
алмаҫлыҡ һаҙлыҡлы, ҡуйы тропик урман) 
♦ закон джунглей джунглиҙар ҡануны (асыҡ
тан-асыҡ көс ҡулланыу һәм башбаштаҡ- 
ланыуга ҡарата)

ДЖУТ I м джут, һинд сүсе (йцкәләр ғаи
ләһенә ҡараған бер йыллыҡ цҫемлек)

ДЖУТ II м йот, йотлоҡ (мал ҡырылыу) 
ДЖУТОВЫЙ, -ая, -ое 1. джут ...ы; джуто

вые волокна джут сүсе 2. джут сүсенән 
-ған/-гән; джутовый канат джут сүсенән 
ишелгән арҡан

ДЗОТ м дзот; амбразура дзота дзот амбра
зураһыдзюдб с нескл.; спорт, дзюдо (джиу- 
джитсу алымдарына нигеҙләнгән ирекле стил
дәге япон милли көрәше) дзюдойст М  ДЗЮДОСЫ 

ДИАБАЗ м диабаз (урамға тцшәц өсөн һәм 
төҙөц эштәрендә ҡулланыла торған ҡаты тау 
тоҡомо)

ДИАБЁТ м; мед. диабет (бәцел кцп бцле- 
нецҙән ғибәрәт ауырыу); сахарный диабет 
(ҡанда шәкәрҙең кцбәйеце)

ДИАБЁТИК м; разг. диабет менән ауырыусы 
ДИАГНОЗ м; мед. диагноз, ауырыуҙы бил

дәләү; поставить диагноз диагноз ҡуйыу (ауы
рыуын билдәләц)

ДИАГНбСТ м; мед. диагнозсы, диагноз 
ҡуйыусы

ДИАГНбСТИКА ж диагностика (1. медици
наның диагноз ҡуйыу методикаһын өйрәнә 
торған бцлеге 2. нимә менән ауырыуҙы бил
дәләц)

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое ауырыуҙы 
билдәләү ...ы, диагностик, диагноз ҡуйыу ...ы; 
диагностйческое отделение ауырыуҙы билдәләү 
бүлеге

ДИАГОНАЛЬ ж диагональ (1. мат. кцпмө- 
йөштөң йәки кцп ҡырҙың ҡаршы мөйөштәрен 
тоташтырған тура һыҙыҡ 2. ҡыя ҡырлы 
туҡыма) ♦ по диагонали (идтй, двйгаться, рас
полагаться) ҡыя, ҡыялап, ҡыйғас, ҡыйғаслап 
(барыу, хәрәкәт итеү, урынлашыу)

ДИАГОНАЛЬНЫЙ, -ая, -ое диагональ, ҡы
йыҡ ...ы; в диагональном направлении ҡыйгас- 
лап, ҡыйыҡ йүнәлештә

ДИАГРАММА ж диаграмма (айырым бер 
дәцмәлдәрҙең цҙ-ара мөнәсәбәтен кцрһәтецсе 
һыҙма йәки таблица); диаграмма роста сель
ского хозяйства ауыл хужалығы үҫеше диаграм
маһы

ДИАКРИТИЧЕСКИЙ: диакритйческий знак
лингв, диакритик билдә (бер цк хәреф/ менән 
билдәләнгән ике өндө бер-береһенән айырыр 
өсөн хәрефтең өҫтөнә йәки аҫтына ҡуйыла 
торған билдә, мәҫ., “ё” өҫтөндәге ике нөктә) 

ДИАЛЁКТ м ; лингв, диалект, ерле һөйләш; 
южный диалект көньяҡ диалект; изучать диа
лекты диалекттарҙы өйрәнеү

д и а л е к т Ал ь н ы и , -ая, -ое лингв, см. диа
лектный

ДИАЛЕКТИЗМ м; лингв, диалектизм (әҙәби 
телгә ниндәй ҙә булһа бер диалекттан алын
ған һцҙҙәр йәки һцҙбәйләнештәр)

ДИАЛЁКТИК м; филос. диалектик (диалек
тик фәлсәфәне өйрәнецсе йәки яҡлаусы)

ДИАЛЁКТИКА ж диалектика (1 . фәлс. 
тәбиғәт, йәмғиәт һәм фекерләц процесының 
йәки цҫешенең дөйөм ҡанундарын өйрәнецсе 
фәлсәфәци фән 2. тәбиғәт, йәмғиәт һәм фекер 
цҫеше процесы)

ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое диалектик; 
диалектический материализм диалектик мате
риализм

ДИАЛЁКТНЫЙ, -ая, -ое лингв, диалект ...ы, 
һөйләш ...ы; диалектные особенности диалект 
үҙенсәлектәре

ДИАЛЕКТбЛОГ м ; лингв, диалектолог, диа
лектология буйынса белгес

ДИАЛЕКТОЛОГЙЧЕСКИЙ, ая, ое лингв. 
диалектологик, диалектология ...ы; диалектоло
гический атлас диалектологик атлас; диалекто
логическая экспедиция диалектологик экспе
диция

ДИАЛЕКТОЛОГИЯ ж; лингв, диалектология 
(тел ғилеменең диалекттарҙы, һөйләштәрҙе 
өйрәнә торған бцлеге)
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ДИАЛбГ м диалог (1. ике йәки бер нисә ке
шенең ҡара-ҡаршы һөйләшец формаһы 2. әҙәби 
әҫәрҙә ике кешенең әңгәмәһен сағылдырған 
өлөш)

ДИАЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое диалогик; диа
логическая речь диалогик телмәр

ДИАМАТ м; разг. (диалектический матери
ализм) диамат (диалектик материализм)

ДИАМЕТР м; мат. диаметр (тцңәрәктең 
арҡыры оҙонлоғо)

ДИАМЕТРАЛЬНЫЙ, -ая, -ое диаметраль; 
диаметральная плоскость диаметраль яҫылыҡ 
♦ диаметральная противоположность бер-бе
реһенә ҡапма-ҡаршылыҡ, бер-береһенә оҡша
мағанлыҡ

ДИАПАЗбН м 1. муз. диапазон (йырсының 
йәки айырым музыка ҡоралының тауыш киңле
ге) 2. перен., книжн. күләм, киңлек, ҡолас, ҙур
лыҡ; диапазон знаний белем киңлеге (тәрәнлеге) 

ДИАПОЗИТИВ м; фото. диапозитив (проек
цион фонарь менән кцрһәтец өсөн быялаға 
йәки плёнкаға төшөрөлгән фотоһцрәт)

ДИАТЁЗ м\ мед. әҫпе, диатез (организмдың 
ҡайһы бер ашамлыҡтарға, бигерәк тә шәр
бәткә кире реакцияһы, кцберәк балаларҙа бу
ла)', малышу нельзя давать сладкое — у него 
диатез бәләкәскә шәрбәт бирергә ярамай — 
уның әҫпеһе ҡалҡа

ДИАТЕРМИЯ ; к; мед. диатермия (берәй ағ
заны дауалау маҡсатында юғары йышлыҡтағы 
электр тогы менән йылытыу)

ДИАТОНЙЧЕСКИЙ: диатоническая гамма
муз. диатоник гамма (бер тондан икенсе тонға 
кцсец)

ДИАФИЛЬМ м диафильм (диапозитиә- 
тарҙан төҙөлгән фильм)

ДИАФРАГМА ж диафрагма (1. анат. кцк- 
рәк эсен ҡорһаҡтан айырып торған шаршау 
2. опт. фотоаппаратта һ.б. оптик при
борҙарҙа уртаһы киңәйеп асыла, йә тарайып 
ябыла торған тимер шаршау)

ДИВАН I м (род мебели) диван 
ДИВАН II м диуан (1. иҫк. Төркиәлә солтан 

тирәһендәге юғары дәрәжәле тцрәләр кәңәше 
2. әҙ. Көнсығыш шағирҙарының шиғырҙар йы
йынтығы)

ДИВАН КРОВАТЬ м диван-карауат 
ДИВЕРГЁНТ м\ лингв, дивергент (1. өндөң 

фонологик варианты 2. бер өндән айырылып, 
цҙ аллы цҫешеп киткән ике өндөң береһе, мәҫ., 
украин телендә “к и н ь " /“конь”)

ДИВЕРГЕНЦИЯ ж; лингв, дивергенция (өн
дәрҙең һцҙҙәге урынына ҡарап әйтелештә цҙ- 
гәреце, вариант биреце)

ДИВЕРСАНТ м диверсант, диверсия яһаусы 
ДИВЕРСАНТСКИЙ, -ая, -ое диверсант ...ы; 

диверсантское снаряжение диверсант ҡора
малдары

ДИЗАЙНЕР
ДИВЕРСІОННЫ Й, -ая, -ое диверсион, ди

версия ...ы; диверсионная группа диверсион төр
көм; диверсионные действия диверсия эштәре 

д и в е р с и я  ж диверсия (хәрби йәки хөкцмәт 
объектын боҙоп, эшлектән сығарып, зыян яһау) 

ДИВЕРТИСМЁНТ м дивертисмент (спек
таклгә, концертҡа өҫтәмә рәцештә бирелгән 
музыкаль йәки драматик номерҙар)

д и в и д е н д  м\ эк. дивиденд (предприятие
ның йыллыҡ табышынан пайсыларына пайы
ның кцләменә ҡарап бирелә торған табыш) дивизибн м дивизион (1. хәрб. артилле
рия, бронетанк, кавалерия частарындағы ғәс
кәри берәмек 2. диңг. бер типта булған карап
тарҙың берләшмәһе)

ДИ ВИ ЗИбННЫ Й, -ая, -ое дивизион, диви
зия ...ы; дивизионная артиллерия дивизия ар 
тиллерияһы

ДИВИЗИЯ ж\ әоен. дивизия; танковая ди- 
вйзия танк дивизияһы

ДИВИТЬСЯ несов.; разг. ғәжәпләнеү, таң 
ҡалыу, иҫ китеү; я дивился его терпению уның 
сыҙамлығына минең иҫем китә ине

ДИВНЫИ, ая, ое 1. Һоҡланғыс, матур, бик 
шәп; дивный голос һоҡланғыс тауыш 2. разг., 
уст. (удивительный) ғәжәп, ғәжәйеп, иҫ кит
кес, һоҡландырғыс, ғәжәп матур; дйвный мост 
иҫ киткес күпердиво с; разг. белмәгән-күрмәгән нәмә, ғәжәп 
(иҫ киткес) хәл; слышать про дйво ғәжәп хәл ту
раһында ишетеү ♦ дйво дйвное иҫ киткес, ғәжәп 
нәмә (күренеш); дйву даться ғәжәпләнеү, иҫ ки
теү; на дйво иҫ киткес, ғәжәйеп

ДИВЧИНА ж; прост, см. девушка 
ДИДАКТИКА ж 1. дидактика (педагогика

ның уҡытыу йөкмәткеһе, ысулдары һәм фор
малары тураһындағы бцлеге) 2. өгөт-нәсихәт 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. дидактик, 
дидактика ...ы; дидактйческие прйнципы дидак 
тик принциптар 2. өгөт-нәсихәтле, өгөтлө; ди- 
дактйческая беседа өгөт-нәсихәтле әңгәмә; ди- 
дактйческая литература өгөт-нәсихәтле әҙәбиәт 

ДИЁЗ м\ муз. диез (музыкаль тауыштың 
ярты тоны)

ДИЁТА ж диета, дөрөҫ туҡланыу; соблюдать 
диету диета тотоу

ДИЕТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое диетик, диета ...ы, 
еңел; диетическая столовая диетик ашхана; ди
етическая пйща еңел аҙыҡ

ДИЕТбЛОГ м диетолог, дөрөҫ туҡланыу 
белгесе

ДИЗАИН м дизайн (1. сәнәғәттә сыға
рылған әйберҙәрҙең художестволы проектла- 
ныуы 2. дизайн тураһындағы сәнәғәт бцлеге 
һәм фән)

д и з а й н е р  м дизайнер (сәнәғәт сығара 
торған әйберҙәрҙең нәфис эшләнешен тәьмин 
итецсе рәссам-конструктор)



ДИЗЕЛЬ
ДИЗЕЛЬ м дизель
ДЙЗЕЛЬ Э Л ЕК Т РО Х бД м дизель элек 

троход
ДИЗЕНТЕРИЙНЫЙ, -ая, -ое дизентерия 

...ы; дизентерийные палочки дизентерия таяҡса
лары (,микробтары)

ДИЗЕНТЕРИЯ ж дизентерия (йоғошло 
ҡаты эс китец ауырыуы)

ДИКАРКА ж  с м . дикарь 1, 2
ДИКАРЬ м 1. вәхши, ҡырағай 2. разг. (нелю

димый, застенчивый) ҡырыҫ, ҡырағай (бик 
оялсан) кеше 3. разг. путевкаһыҙ курортҡа 
барған кешедикии, -ая, -ое 1. ҡырағай, ҡыр; дйкие жи
вотные ҡырағай хайуандар (йәнлектәр) 2. ҡыр 
...ы; дйкие гуси ҡыр ҡаҙҙары; дйкий лук йыуа 
3. вәхши, ҡырағай; дйкие племена вәхши 
ҡәбиләләр 4. аулаҡ, тын, кеше аяғы баҫмаған; 
дйкая природа кеше аяғы баҫмаған тәбиғәт 5. пе- 
рен. тупаҫ, ҡырағай; дйкие нравы ҡырағай ғә
ҙәттәр 6. перен. сәйер, аҡылға һыймаған; дйкая 
мысль аҡылға һыймаған фекер 7. перен., разг. 
ҡырыҫ, ҡырағай; дйкий ребёнок ҡырыҫ бала 
8. разг. иҫ киткес; дйкий восторг иҫ киткес шат
лыҡ ♦ дйкий камень бик ҡаты (кцбеһенсә, һоро 
төҫтәге) тау тоҡомо; дйкое мясо яман ит 
(төҙәлеп килгән яраның туҡымаларында бар
лыҡҡа килгән шеш)

ДИКОБРАЗ м дикобраз (арҡаһы, ҡабыр- 
гаһы оҙон, ҡаты энәләр менән ҡаплашан киме- 
рецсе хайуан)

ДИ КбВИНА и ДИ КбВИНКА ж\ разг. ғәжәп 
сәйер нәмә (йән эйәһе), ят нәмә, хәл-күренеш; 
это что за диковина! был ниндәй сәйер нәмә!
♦ (не) в диковину иҫ киткес нәмә (түгел), иҫ 
киткес яңылыҡ (түгел)дикбвинный, -ая, -ое разг. ғәжәп, сәйер, 
иҫ киткес; диковинные рыбы ғәжәйеп балыҡтар; 
диковинный случай иҫ киткес (сәйер) ваҡиға 

ДИКОРАСТУЩИЙ, -ая, -ее ҡыр ...ы, ҡырҙа 
үҫкән, ҡырағай; дикорастущие лекарственные 
травы ҡырағай дарыу үләндәре

ДИКОСТЬ ж 1. ҡырағайлыҡ, вәхшилек, вар
варлыҡ 2. перен. (грубость, необузданность) 
сикһеҙ тупаҫлыҡ, тотанаҡһыҙ лыҡ, дыуамаллыҡ, 
ҡырағайлыҡ 3. перен. (застенчивость) ҡырыҫ
лыҡ, оялсанлыҡ, тартыныусанлыҡ

ДИКТАНТ м диктант; контрольный диктант 
контроль диктант; писать диктант диктант яҙыу 

ДИКТАТ м диктат (көслө илдең көсһөҙөрәк 
илгә цҙенең талаптарын тагыуы)

ДИКТАТОР м диктатор (идара итецҙә сик
һеҙ власть ҡулланыусы)

д и к т а т о р с к и й , -ая, -ое диктаторлыҡ 
...ы, диктатор ...ы; диктаторская власть дикта
торлыҡ власы

ДИКТАТОРСТВО с диктаторлыҡ
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ДИКТАТОРСТВОВАТЬ несов. диктаторлыҡ 
итеү

ДИКТАТУРА ж диктатура (көскә таянған, 
бер ни менән дә сикләнмәй өҫтөнлөк итецсе 
власть)', военная диктатура хәрби диктатура 
♦ диктатура пролетариата пролетариат дикта
тураһы

ДИКТОВАТЬ несов. что 1. әйтеп (уҡып) яҙ
ҙырыу, әйтеп тороу; диктовать текст тексты 
уҡып яҙҙырыу 2. үтәргә мәжбүр итеү, көсләп 
тағыу, ҡушыу; диктовать условия шарттарҙы 
көсләп тағыу; диктовать свою волю үҙ ихтыя
рыңды көсләп тағыу

ДИКТОВАТЬСЯ несов. страд, от диктовать 
ДИ КТбВКА ж 1. см. диктовать 1; 2. разг. 

(диктант) әйтеп яҙҙырыу ♦ под диктовку чью 
кемдеңдер ҡушыуы буйынса, мәжбүри рәүештә 

ДИКТОР м диктор; диктор телевидения те
левидение дикторы

ДИ КТО Ф бН  м диктофон (һөйләц телмәрен 
яҙа торған аппарат)

ДИКТОФ бННЫ Й, -ая, -ое диктофон ...ы; 
диктофонная запись диктофон яҙмаһы

ДИКЦИЯ ж дикция, әйтелеш, әйтелеү рәүе
ше; его дйкция чёткая уның дикцияһы бик асыҡ 

ДИЛЁММА ж дилемма (1. лог. бер-береһенә 
ҡапма-ҡаршы ике фекерҙе эсенә алған һәм 
өсөнсөһөнөң булыуына мөмкинлек ҡалдыр
маған полемик дәлил 2. ҡапма-ҡаршы ике хәл
дең береһен генә һайлап алыу ҡыйынлығы) 

ДИЛЕТАНТ М  И ДИЛЕТАНТКА ж дилетант 
(махсус әҙерлеге булмаған, системалы белем
һеҙ көйө фән йәки сәнғәт менән шөғөлләнецсе) 

ДИЛЕТАНТЙЗМ м и ДИЛЕТАНТСТВО с 
дилетантлыҡ (берәй нәмәгә, хәлгә дилетант- 
тарса ҡараш)

ДИЛЕТАНТСКИЙ, -ая, -ое дилетант ... ы, 
дилетанттарса; дилетантские суждения диле- 
танттарса фекерләү (фекер йөрөтөү)

ДИЛИЖАНС м; у cm. дилижанс (пассажир
ҙар һәм почта йөрөтә торған ҙур, ябыулы 
арба)

дилбгия ж; лит. дилогия (бер авторҙың 
уртаҡ сюжетлы ике китаптан торған әҫәре) 

ДИНА ж\ физ. дина (механикала көс цлсәц 
берәмеге)

ДИНАМИЗМ м динамизм (хәрәкәттең көсө, 
һығылмалығы )

ДИНАМИК м динамик (1. көслө электрик 
репродуктор 2. һөйл. өй радиоалғысы)

ДИНАМИКА ж 1. динамика (механиканың 
есемдәр хәрәкәте ҡанундарын өйрәнецсе бцле- 
ге 2. динамика, үҫеш (берәй кцренештең цҫеце, 
цҙгәреце, хәрәкәте)-, динамика исторйческих 
событий тарихи ваҡиғалар үҫеше 3. перен. үҫеш 
көсө, һығылмалылығы; динамика сюжета ро
мана роман сюжеты үҫешенең һығылмалылығы



ДИНАМИТ м динамит (шартлатҡыс матдә) 
ДИН АМЙТНЫИ, -ая, -ое динамит ...ы; ди- 

намйтный склад динамит склады
ДИНАМИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. динамика 

...ы, динамик; динамйческая теория динамика 
теорияһы; динамйческая геология динамик гео
логия 2.см . динамйчный

ДИНАМИЧНОСТЬ ж хәрәкәтсәнлек, ҡыҙыу
лыҡ, киҫкенлек; динамичность диалога әңгәмә
нең ҡыҙыулығы

ДИН АМЙЧНЫИ, -ая, -ое хәрәкәтсел, хәрә
кәтсән, хәрәкәттең ҡырҡыулығы (киҫкенлеге), 
киҫкен (ҡырҡыу) хәрәкәтле; динамйчный танец 
ҡырҡыу хәрәкәтле бейеү

ДИНАМО с нескл.; уст. динамо (электр то
гы эшләп сыгара торган двигатель, генератор) 

ДИНАР м динар (Кувейт, Ираҡ, Тунис һ.б. 
илдәрҙәге аҡса берәмеге)

ДИНАСТИЯ ж 1. династия (бер цк нәҫелдән 
килгән батшалар)', династия Романовых Рома- 
новтар династияһы 2. перен. династия, нәҫел; 
династия доменщиков домнала эшләүселәр ди
настияһы

ДИНГО м нескл. динго (Австралияла йә- 
шәцсе ҡырагай эт)

д и н о з Ав р  м динозавр
дин(ь) дйн(ь), дин(ь) дбн, динь

БбМ межд. сең-сең, сың-сың (ҡыңгырау һ.б. 
тауышы)

дибд м; физ. диод
ДИОПТРЙЯ и ДИбПТРИЯ ж\ опт. диоп

трия (линзаның оптик көсөн цлсәц берәмеге) 
ДИОРАМА ж диорама (1. цтә кцренмәле 

туҡыманың йәки тоноҡ быяланың ике ягына 
ла төшөрөлгән картина 2. алгы планына 
кцләмле нәмәләр ҡуйып яһалган ҙур ярым 
тцңәрәк картина)-, диорама Севастопольской 
бйтвы Севастополь һуғышы диорамаһы

ДИПКбРПУС м (дипломатический корпус) 
дипломаттар корпусы

ДИПКУРЬЁР м (дипломатический курьер) 
дипломатик курьер; работать дипкурьером дип
ломатик курьер булып эшләү

диплбм м ; в разн. знач. диплом; диплбм 
кандидата наук фән кандидаты дипломы; дип
лбм лауреата конкурса конкурс лауреаты дип
ломы; защищать диплбм диплом яҡлау

ДИПЛОМАНТ м и ДИПЛОМАНТКА ж дип
ломант; дипломант фестиваля песни йыр фести
вале дипломанты

ДИПЛОМАТ м 1. дипломат, илсе; работать 
дипломатом илсе булып эшләү 2. разг. дипломат 
(оҫта эш итецсе); он хороший дипломат ул 
яҡшы дипломат

ДИПЛОМАТИКА ж', ист. дипломатика (та
рих фәнендә акттарҙың формаһын һәм 
йөкмәткеһен өйрәнә торган ярҙамсы дисцип
лина)

ДИРИЖИРОВАНИЕ
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ, ая, ое 1. диплома 

тик, дипломаттар ...ы, илселек ...ы; диплома 
тйческие переговоры дипломатик һөйләшеүҙәр; 
дипломатйческий корпус дипломаттар корпусы; 
дипломатйческое представйтельство илселек 
вәкәләтлеге 2. перен. аҡыллы, оҫта, үҙ-ара киле
шеп; дипломатйческое решение вопроса мәсьә 
ләне үҙ-ара килешеп хәл итеү

ДИПЛОМАТИЧНОСТЬ ж дипломаттарса 
оҫталыҡ; дипломатичность разговора дипломат
тарса һөйләшеү оҫталығы

ДИПЛОМАТИЧНЫЙ, -ая, -ое см. диплома
тйческий 2

ДИПЛОМАТИЯ ж 1. дипломатия (хөкцмәт- 
тәрҙең халыҡ-ара сәйәсәт өлкәһендәге эшмә
кәрлеге) 2. разг. дипломатия, оҫталыҡ, сослоҡ 
(мөнәсәбәттәрҙә)

ДИПЛОМИРОВАННЫЙ, -ая, -ое диплом
лы, дипломы булған; дипломйрованный инже
нер дипломлы инженер

ДИПЛбМ НИК м и ДИПЛбМНИЦА ж ди
пломсы, диплом яҙыусы (эшләүсе)

ДИПЛбМНЫЙ, -ая, -ое диплом ...ы; дип
ломный проект диплом проекты; дипломная ра
бота диплом эше

ДИРЕКТИВА ж директива, күрһәтмә; дирек- 
тйвы съезда съезд директивалары

ДИРЕКТИВНЫЙ, -ая, -ое 1. директив, йү
нәлтеүсе; директйвные указания директив күр
һәтмәләр; директйвный план директив план 
2. перен. ҡәтғи; директйвный тон ҡәтғи тон 

д и р е к т о р  м директор; директор завода за
вод директоры

ДИРЕКТРИСА ж; разг. директриса, дирек
тор ҡатын-ҡыҙ

ДИРЕКТОРАТ м директорат (ҙур ойошма
ларҙа баш директор етәкселегендә эш итецсе 
директорҙар ҡоро)

д и р е к т о р с к и й , -ая, -ое директор ...ы, 
директорлыҡ; директорский кабинет директор 
кабинеты

д и р е к т о р с т в о  с; разг. директорлыҡ; вре
мя его директорства уның директорлыҡ осоро 

ДИРЁКТОРСТВОВАТЬ несов.', разг. дирек
торлыҡ итеү, директор булып эшләү

д и р е к ц и я  ж дирекция; дирекция инсти
тута институт дирекцияһы; распоряжение ди
рекции дирекция әмере

ДИРИЖАБЛЬ м  дирижабль; летать на дири
жабле дирижаблдә осоу

ДИРИЖ ЁР м; муз. дирижер; дирижёр ор
кестра оркестр дирижеры

ДИРИЖЁРСКИЙ, -ая, -ое дирижер ...ы, ди- 
рижёрлыҡ; дирижёрская палочка дирижёр 
таяғы; дирижёрский пульт дирижёр пульты 

ДИРИЖИРОВАНИЕ с дирижёрлыҡ итеү; 
дирижирование оркестром оркестр менән дири
жёрлыҡ итеү 
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ДИРИЖИРОВАТЬ
ДИРИЖИРОВАТЬ несов. чем и без доп. ди- 

рижёрлыҡ итеү; дирижировать хором хор менән 
дирижёрлыҡ итеү

ДИРХЁМ м дирһәм (Марокко аҡса бе
рәмеге)

ДИСГАРМОНИРОВАТЬ несов. 1. муз. 
аһәңһеҙ (гармонияһыҙ) булыу, гармонияһыҙ яң
ғырау 2. перен. килешмәү, ярашмау, бармау 

ДИСГАРМОНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое муз. дис- 
гармоник, көйһөҙ, гармонияһыҙ, яңғырашһыҙ, 
аһәңһеҙ; дисгармоническая музыка аһәңһеҙ 
музыка

ДИСГАРМбНИЯ ж 1. муз. дисгармония, 
гармония боҙолоу, гармонияһыҙлыҡ, аһәңһеҙлек 
2. перен. килешмәү, ярашмау, тап килмәү; дис
гармония в сочетаниях цветов төҫтәрҙең үҙ ара 
тап килмәүе

ДИСК м 1. (круглая деталь) диск, тәрилкә
2. спорт, диск; метание дйска диск ырғытыу
3. әоен. диск; диск автомата автомат дискыһы
4. астр, түңәрәк, йөҙ; диск Луны Ай йөҙө 

ДЙСКАНТ и уст. дискАнт м; муз. дис
кант (1. балаларга хас сагыу тауыш 2. шундай 
тауыш менән йырлаусы)

ДИСКАНТОВЫЙ, ая, ое дискант; дискан 
тбвая партия дискант партия

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ ж 1. дисквалифика
ция, квалификацияһын юғалтыу (мәхрүм итеү); 
дисквалификация врача врачты квалификация- 
һыҙлау 2. спорт, квалификацияһынан мәхрүм 
итеү

ДИСКВАЛИФИЦИРОВАТЬ сов., несов. ко
го-что квалификацияһыҙлау, квалификация
һынан мәхрүм итеү; дисквалифицйровать юрйс 
та юристы квалификацияһыҙлау

ДИСКВАЛИФИЦИРОВАТЬСЯ 1. сов., не- 
соә. квалификацияһыҙланыу, квалификацияһын 
юғалтыу 2. несов. страд, от дисквалифицйро
вать

ДИСКОБбЛ м; спорт, диск ырғытыусы дисковый, -ая, -ое дискылы, тәрилкәле; 
дисковая борона дискылы тырма; дисковый ав
томат дискылы автомат

ДИСКОТЁКА ж дискотека (1. еңел музыка 
әҫәрҙәренән торган грампластинкалар йыйын- 
тыгы 2. шул музыканы тыңлау өсөн йәштәр 
клубы)', ходйть на дискотеку дискотекаға йөрөү 

ДИСКРЕДИТАЦИЯ ж абруй төшөү, дәрә
жәһе кәмеү, абруйына тап төшөү; дискреди
тация идеи идеяның абруйы төшөү

ДИСКРЕДИТИРОВАТЬ сов., несов. кого- 
что абруйын төшөрөү, дәрәжәһенә (абруйына) 
тап төшөрөү; дискредитйровать правйтельство 
хөкүмәттең абруйын төшөрөү

д и с к р е т н ы й , -ая, -ое дискрет {өҙөк-өҙөк, 
эҙлекле булмашн); дискретные элементы дис
крет элементтар; дискретная величина мат. дис
крет дәүмәл

ДИСКРИМИНАЦІОННЫЙ, ая, ое дис
криминацион; дискриминационная политика
дискриминацион сәйәсәт

ДИСКРИМИНАЦИЯ ж дискриминация (хо
ҡуҡтарҙы ҡыҫыу, сиклән, тигеҙ хоҡуҡ бирмәц); 
расовая дискриминация раса дискриминацияһы 

ДИСКРИМИНИРОВАТЬ сов., несов. кого- 
что тигеҙ хоҡуҡ бирмәү, хоҡуҡтарҙы ҡыҫыу 
(сикләү)

ДИСКРИМИНИРОВАТЬСЯ несов. страд, 
от дискриминйровать

ДИСКУССИбННЫЙ, -ая, -ое дискуссион, 
бәхәсле, дискуссия ...ы, бәхәс ...ы; дискус
сионный клуб дискуссия клубы

ДИСКУССИРОВАТЬ несов. см. дискутйро- 
вать

ДИСКУССИЯ ж дискуссия, бәхәс, һүҙ кө
рәштереү; научная дискуссия ғилми бәхәс; 
участвовать в дискуссии бәхәстә ҡатнашыу 

ДИСКУТИРОВАТЬ и ДИСКУССИРОВАТЬ
несов. что, о чём бәхәсләшеү, һүҙ көрәштереү 

ДИСЛОКАЦИбННЫЙ, ая, ое дислокация 
...ы, дислокацион; дислокационный план дисло
кация планы

ДИСЛОКАЦИЯ ж 1. воен. дислокация, 
урынлашыу, урын алыу 2. мед. урынынан күсеү 
(тайыу, сығыу) (берәй агзаның, һөйәктең) 
3. геол. үҙ урынынан күсеү (шыуыу)

ДИСЛОЦИРОВАТЬ сов., несов. кого-что; 
воен. урынлаштырыу

ДИСПАНСЕР м диспансер; туберкулёзный
диспансер туберкулез диспансеры

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ж диспансеризация, 
диспансерлаштырыу (диспансерҙар аша һаулыҡ 
һаҡлау саралары цткәрец системаһы)

ДИСПАНСЕРНЫЙ, -ая, -ое диспансер ...ы; 
диспансерное наблюдение диспансер күҙәтеүе; 
диспансерный метод диспансер ысулы

ДИСПЕПСИЯ ; к; мед. диспепсия, ашҡаҙан 
эшләмәү (ашҡаҙандың, эсәктәрҙең функцияһы 
боҙолоу)

ДИСПЕРСИбННЫЙ, -ая, -ое спец, диспер
сной, дисперсия ...ы; дисперсионный анализ
дисперсион анализ ♦ дисперсионная среда дис
персия мөхите (яҡтылыҡтың призма аша цт- 
кәндә айырым спектр төҫтәренә тарҡалыуы) 

д и с п е р с и я  ж; спец. дисперсия; дисперсия 
минеральных солей в почве тупраҡтағы мине
раль тоҙҙарҙың тарҡалыуы

ДИСПЁРСНЫЙ, -ая, -ое спец. онталған, он
таҡ хәлгә килгән ♦ дисперсная фаза спец. диспер
сион (дисперслы) фаза (бер төрлө ҡаты матдә
нең, шыйыҡлыҡтың йәки газдың бик ныҡ ваҡла
нып, тирә-йцн мөхиткә бер тигеҙ таралыуы) 

ДИСПЕТЧЕР м диспетчер (транспорт хәрә
кәте, айырым предприятиелар эше менән цҙәк 
пункттан идара итецсе); станционный дис
петчер станция диспетчеры



ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ж диспетчерлашты
рыу, үҙәкләштереү (етештерецгә һ.б. эшмәкәр
леккә контроль, идара итец)

ДИСПЕТЧЕРСКИЙ, -ая, -ое диспетчер ...ы, 
диспетчерлыҡ ...ы; диспетчерская служба дис
петчер хеҙмәте; диспетчерский пункт диспетчер 
пункты

ДИСПОЗИЦИЯ ж\ воен. диспозиция 
( 1 . караптарҙың якорға торғондағы уры нла
шыу тәртибе 2 . ғәскәрҙәрҙе, флотты һуғыш 
ҡырында туҡтаған, торған ерендә урынлаш
тырыу тәртибе)', диспозиция полковой ар
тиллерии полк артиллерияһының диспози
цияһы

ДИСПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ ж пропор- 
цияһыҙлыҡ, ярашмаусанлыҡ

ДИСПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ, ая, ое дис
пропорциональ, диспропорция ...ы, пропор
цияһыҙ; диспропорциональное расположение 
домов өйҙәрҙең пропорцияһыҙ урынлашыуы 

ДИ СП РО П бРЦ И Я  ж пропорцияһыҙлыҡ, 
ярашмаусанлыҡ; диспропорция в развйтии на
родного хозяйства халыҡ хужалығы үҫешендәге 
пропорцияһыҙлыҡ

ДЙСПУТ м диспут, бәхәс; литературный дйс-
пут әҙәби диспут

ДИСПУТЙРОВАТЬ несов.', у  cm. диспутта 
ҡатнашыу, бәхәскә инеү

д и с с е р т Аб е л ь н ы й , -ая, -ое диссерта
цияға яраҡлы, диссертация яҙырлыҡ; диссер 
табельная тема диссертацияға яраҡлы тема 

ДИССЕРТАНТ М и ДИССЕРТАНТКА ж 
диссертант, диссертация яҙыусы (яҡлаусы) 

ДИССЕРТАЦИЯ ж диссертация; кандидат
ская диссертация кандидатлыҡ диссертацияһы; 
защитить диссертацию диссертация яҡлау

д и с с и д е н т  м 1. уст. (тот, кто отсту
пает от господствующего в стране вероиспо
ведания) мөртәт, динде ташлаусы, диндән сит
ләшеүсе 2 . (инакомыслящий) диссидент (илдә 
йәмғиәттә хөкөм һөргән идеология менән риза 
булмаған кеше)

ДИССИМИЛЯТИВНЫЙ, ая, -ое лингв, дис 
симилятив (яңғырау өндөң һаңғыраулашҡан ва
рианты)', диссимилятивный процесс диссимиля
тив процессдиссимилйция ж 1 . лингв, дисси
миляция, ойошмаусылыҡ (йәнәшә торған 
ике тартынҡының бер-береһенә тәьҫир 
итмәце) 2. биол. тарҡалыу (ҡатмарлы орга
ник матдәләрҙең организмда цҙләштерелеп 
тарҡалыуы)

ДИССОНАНС м 1. муз. диссонанс, гармо- 
нияһыҙлыҡ, аһәңһеҙлек 2 . перен. килешмәү, 
ярашмау, тура килмәү

ДИССОНИРОВАТЬ несов.', муз. аһәңһеҙ яң
ғырау, гармонияһыҙ яңғырау

ДИСЦИПЛИНИРОВАТЬСЯ
ДИСТАНЦИбННЫЙ, -ая, -ое дистанцион, 

дистанция ...ы, алыҫтан; дистанционная трубка 
дистанцион торба (снарядтың шартлау алыҫ
лығын билдәләцсе)', дистанционный начальник
дистанция башлығы

ДИСТАНЦИЯ ж 1. дистанция, ара, аралыҡ, 
алыҫлыҡ; бег на короткую дистанцию ҡыҫҡа 
араға йүгереү 2 . (участок на ж.д.) дистанция; 
начальник дистанции дистанция башлығы 
♦ сойтй с дистанции спорт, ярыштан сығыу 

ДИСТИЛЛИРбВАННЫЙ, ая, ое дистил 
лирланған, дистилляцияланған, ҡыуып таҙар
тылған; дистиллированная вода дистиллир
ланған һыу

ДИСТИЛЛЙРОВАТЬ сов., несов. что дис
тиллирлау, дистилляция яһау, ҡыуып таҙартыу, 
сафландырыу; дистиллйровать воду һыуҙы дис
тиллирлаудистиллйт м дистиллят (ҡыуып таҙар
тылған шыйыҡлыҡ)', бензйн, керосйн — дис
тилляты нефти бензин, кәрәсин — нефть дис
тилляттары

ДИСТИЛЛЙТОР м дистиллятор, ҡыуыу ап
паратыдистиллйция ж см. дистиллйровать 

ДИ СТРбФ И К м\ разг. дистрофик, дистро
фия менән ауырыусы

ДИСТРОФЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое дистрофик; 
дистрофйческое состояние дистрофик хәл

ДИСТРОФИЯ ж дистрофия (ағзалар һәм 
туҡымалар туҡланырының боҙолоуы)', дистро 
фйя сердечной мышцы йөрәк ите(нең) дистро
фияһы

ДИСЦИПЛИНА I ж дисциплина, тәртип; 
воинская дисциплина хәрби дисциплина; дисци 
плйна в школе мәктәптәге тәртип; соблюдать ди
сциплину тәртип һаҡлау

ДИСЦИПЛИНА II ж дисциплина, фән, уҡыу 
(өйрәнеү) фәне; исторйческие дисциплйны та 
рих фәндәре

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ, -ая, -ое дисциплина 
...ы, дисциплинар; дисциплинарный устав дис
циплинар устав; дисциплинарное взыскание ди
сциплинар яза ♦ дисциплинарная рота (часть) 
дисциплинар рота (часть)

ДИСЦИПЛИНЙРОВАННОСТЬ ж тәртипле 
булыу; дисциплинированность учеников уҡыу 
сыларҙың тәртипле булыуы

ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫЙ, ая, ое тәр 
типле, дисциплиналы; дисциплинированный 
служащий тәртипле хеҙмәткәр; дисциплинйро 
ванный класс тәртипле синыф

ДИСЦИПЛИНИРОВАТЬ сов., несов. кого- 
что тәртипкә өйрәтеү (күнектереү); дисциплинй 
ровать солдат һалдаттарҙы тәртипкә күнектереү 

ДИСЦИПЛИНИРОВАТЬСЯ сов., несов. 
тәртипкә өйрәнеү (күнегеү)



дитя
дитй с бала ♦ дитя природы тәбиғәт балаһы 

(тәбиғәткә яҡын, тәбшәт ҡосағында цҫкән 
кеше, халыҡ)ДИФИРАМБ м дифирамб (1. Борошо Гре- 
цияла Дионис аллаһы хөрмәтенә маҡтау хоры 
2. иҫ китеп, цтә маҡтау) ♦ петь дифирамбы 
кому-чему күккә күтәреү, үтә маҡтауДИФИРАМБЙЧЕСКИЙ, ая, -ое дифирам 
бик, маҡтау ...ы; дифирамбйческие стихй дифи- 
рамбик шиғырҙар, маҡтау шиғырҙарыДИФТЕРЙЙНЫЙ, -ая, -ое дифтерия ...ы; 
дифтерййные палочки дифтерия таяҡсалары ДИФТЕРИТ м; разг. см. дифтерйя ДИФТЕРИЯ 2 к; мед. дифтерия (кцберәк ба
лаларҙа булған йоғошло тамаҡ ауырыуы) ДИФТбНГ м\ лингв, дифтонг (ҡуш һуҙын
ҡы он)ДИФТОНГИЗАЦИЯ ж\ лингв, дифтонгыла- 
шыу, дифтонгыға әйләнеүДИФТОНГЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое дифтонгик; 
дифтонгйческие сочетания звуков өндәрҙең ди 
фтонгик ҡушылмаларыДИФФЕРЕНЦИАЛ м ; мат., тех. диффе
ренциал; дифференциал автомобйля автомобиль 
дифференциалыДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ, ая, ое 1. мат.
дифференциаль; дифференциальное уравнение
дифференциаль тигеҙләмә 2 . перен. төрлө, диф
ференциаль; дифференциальная рента диффе 
ренциаль рентаДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ж дифференциация, 
бүлеү, айырыу, бүленеү, айырылыуДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ сов., несов. 1. ко
го-что (разграничитъ) айырыу, бүлеү, ваҡлау, 
тарҡатыу, дифференциация яһау 2 . что\ мат. 
дифференциал табыуДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬСЯ 1 . сов., несов. 
дифференцияланыу, айырылыу, бүленеү, төрлө 
элементтарға тарҡалыу 2. несов. страд, от диф 
ференцйроватьДИФФУЗИбННЫЙ, -ая, -ое физ. диффу
зия ...ы; диффузионный процесс диффузия 
процесыДИФФУЗИЯ ж; физ. диффузия, аралашыу, 
ҡатнашыу; диффузия газов газдар диффузияһы ДИФФУЗНЫЙ, -ая, -ое спец. диффузия 
...ы, аралашҡан, ҡушылған, ҡатнашҡан, һүрең- 
ке, шыйыҡ; диффузный свет һүреңке (тоноҡ) 
яҡтылыҡДИЧАТЬ несов. 1. ҡырағайланыу, ҡырағай 
хәлгә килеү; сад дичает баҡса ҡырағайлана бара 
2 . ҡырыҫланыу, (кешенән) тартыныу, ситләшеү ДИЧИТЬСЯ несов. кого-чего и без доп.; 
разг. тартыныу, ситләшеү, ҡасыу; дичиться по
сторонних сит кешеләрҙән тартыныудичбк м 1. ашланмаған йәки ҡырағай емеш 
ағасы; яблоня дичбк ҡырағай алмағас 2. ашлау

өсөн үҫтерелгән сәсмәлеҡ; дичок вйшни сейә 
сәсмәлеге; привйть дичбк сәсмәлек менән ашлау; 
3. перен., разг. ҡырыҫ, оялсан, тартыныусан 
(бала, кеше)дичь ж 1. собир. кейек, ҡырағай йәнлек 
(ҡош)', водоплавающая дичь ҡырағай һыу ҡош
тары; охота на дичь ҡыр йәнлегенә һунар 2. пе
рен. кешеһеҙ (ҡараңғы) урын; дичь глухая ке
шеһеҙ ҡараңғы урын 3. разг. юҡ-бар, юҡ (буш) 
һүҙ; нестй дичь юҡ һүҙ һөйләүДЛИНА ж оҙонлоҡ, буй; длина шеста ҡолға 
оҙонлоғо; прыжкй в длину оҙонлоҡҡа һикереү ДЛИННЁТЬ несов.; разг. оҙайыу; дни к вес
не длиннёют яҙғылыҡҡа көндәр оҙонаяДЛИННОВбЛНОВЫЙ и длинновол нбвый, -ая, -ое оҙон тулҡынлы; длинновол
новый приёмник оҙон тулҡынлы радиоалғыс ДЛИННОВОЛОКНИСТЫЙ, -ая, -ое оҙон 
сүсле; длинноволокнистый лён оҙон сүсле 
етендлинноволбсый, -ая, -ое оҙон сәсле; 
длинноволосая девушка оҙон сәсле ҡыҙДЛИННОКРЬІЛЫЙ, -ая, -ое оҙон ҡанатлы; 
длиннокрылые ласточки оҙон ҡанатлы ҡарлу
ғастардлиннонбгий, -ая, -ое оҙон аяҡлы (си
раҡлы)длиннонбсый, -ая, -ое оҙон морон, оҙон 
моронло (танаулы, томшоҡло)длиннопблый, -ая, -ое оҙон итәкле, оҙон 
сабыулы (кейем)ДЛИННОРУКИЙ, -ая, -ое оҙон ҡуллы длиннбты мн. артыҡ оҙон, күп һүҙлелек 
(әҙәби әҫәрҙә)', в рассказе много длиннот 
хикәйәгә күп һүҙлелек хасдлинный, ая, ое 1. оҙон; длйнное платье 
оҙон күлдәк; длинные волосы оҙон сәс 2. оҙаҡ, 
алыҫ; длйнное путешествие оҙаҡ сәйәхәт 
♦ длйнная песня һөйләүе оҙаҡ, оҙон; длинный 
рубль прост, оҙон (күп) аҡса (еңел табылған 
мал)', длинный язык у кого теле оҙон (кцп һәм 
артығын һөйләгән кеше тураһында)ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ж оҙайлыҡ, оҙонлоҡ, 
оҙайлы (оҙон) булыу; длительность отпуска ял
дың оҙайлы булыуыДЛИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое оҙон, оҙаҡ, оҙайлы, 
дауамлы, оҙаҡҡа һуҙылған; длйтельная коман
дировка оҙайлы командировка; длйтельное мол
чание оҙаҡ өнһөҙ булыу, оҙаҡ өндәшмәүДЛИТЬСЯ несов. һуҙылыу (оҙаҡҡа барыу), 
дауам итеү; собрание длилось допоздна 
йыйылыш бик һуңға хәтле дауам иттеДЛЯ предлог с род. п. 1. (при обозначении 
лица, предмета, в пользу, в интересах которо
го что-л. совершается) өсөн, өсөн тип; всё для 
блага народа барыһы ла халыҡ мәнфәғәте өсөн; 
стараться для дела эш өсөн тырышыу



ДОБЕЖАТЬ
2. (при указании на цель действия) ѳсѳн, 

өсөн тип, -ға/-гә, маҡсаты (теләге, уйы) менән; 
для чего вызвали? ни өсөн саҡырҙығыҙ?

3. (при обозначении лица, предмета, по от
ношению к которому характеризуется что-л.) 
өсөн, -ға/-гә; для нас дорого время беҙгә ваҡыт 
ҡиммәт; для него всё равно уның өсөн барыбер

4. (при указании на назначение предмета) 
-ыу/-еу ...ы; книга для чтения уҡыу китабы; 
место для отдыха ял итеү урыны

5. (при указании на лицо, которому что-л. 
предназначается) ѳсѳн; пособие для студентов 
студенттар өсөн әсбап; товары для садоводов 
баҡсасылар өсөн кәрәк-яраҡ ♦ для вида күҙ бу
яу өсөн, исем өсөн; нё для чего кәрәге юҡ, 
кәрәкмәй

ДНЕВАЛЬНЫЙ м; воен. дневальный (казар
мала эске тәртиптең цтәлешен кцҙәтецсе де
жур һалдат)

ДНЕВАТЬ несоә. көн үткәреү, бер көнгә 
туҡтау ♦ дневать и ночевать көнө-төнө ятыу, 
көнөн-төнөн шунда булыу

ДНЕВКА ж бер көнлөк ял (походтарға, 
кцсеш мәлендә)

ДНЕВНИК м көндәлек, көндәлек дәфтәр; 
дневнйк ученика уҡыусы көндәлеге

ДНЕВНИКОВЫЙ, -ая, -ое көндәлек ...ы; 
дневниковые записи көндәлек яҙмалары

ДН ЕВНбЙ , -ая, -ое 1. көндөҙгө, көн ...ы; 
дневной свет көн яҡтылығы; дневное время 
көндөҙгө ваҡыт 2. көнлөк, бер көнлөк; выполнить 
дневную норму көнлөк норманы үтәү; дневной 
заработок бер көнлөк эш хаҡы ♦ лампа дневного 
света көндөҙгө кеүек яҡтылыҡ биреүсе лампа

ДНЕМ нареч. көндөҙ; выехать днём көндөҙ 
сығып китеү ♦ днём с огнём не найтй көндөҙ 
шәм яҡтыртып эҙләһәң дә таба алмаҫһың

ДНИЩЕ с төп (яҫы нәмәнең)', днйще бочки 
мискәнең төбө; днйще дощатой лодки таҡта 
кәмәнең төбөдно с төп; дно озера күл төбө; дно корзйны
кәрзин төбө ♦ вверх дном аҫты-өҫкә (килеү); до 
дна бөткәнсе, төбөнә тиклем; золотое дно тө
шөмлө урын (сығанаҡ), төпһөҙ хазина; идтй ко 
дну: 1) һыуға батыу; 2 ) бөлөү, уңышһыҙлыҡҡа 
дусар булыу; 3) кешелектән сығыу; на дне душй 
күңел түрендә; ни дна, ни покрышки кому; 
прост, ер йотҡоро, дөмөккөрө; пустйть на дно 
батырыу, юҡ итеү

ДНООЧИСТЙТЕЛЬНЫЙ, ая, ое һыу тә
бөн таҙартҡыс (судно)

ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое һыу төбөн 
тәрәнәйткес (машина)

ДО I предлог с род. п. 1. (при указании 
предела, границы распространения действия) 
-ға/-гә саҡлы (ҡәҙәр, тиклем); до города ҡалаға 
саҡлы; до деревни ауылға тиклем

2. (при указании временного предела дейст
вия) -ғансы/-гәнсе, -ға/-гә тиклем (саҡлы, ҡә
ҙәр); бороться до победного конца еңеп сыҡҡан 
сы көрәшеү; до последнего дыхания һуңғы 
һулышҡа тиклем

3. (при указании предшествовавшего собы
тия) -дан/-дән элек (алда), -ға/-гә тиклем 
(саҡлы), -ғаса/ гәсә; до войны һуғыштан элек; 
до наступления холодов һалҡындарҙан элек, 
һалҡындарға саҡлы, һалҡын төшкәнгәсә

4. (при обозначении предела количества, со
стояния) -ға/-гә ҡәҙәр саҡлы (хәтлем), яҡын, 
ҡалдырмай; мороз доходйл до 40 градусов 
һыуыҡ 40 градусҡа ҡәҙәр етте; зал вмещает до 
тысячи человек залға меңгә яҡын кеше һыя; 
промокнуть до нйтки лыҡа һыу булыу

5. (при указании на предмет, лицо, на кото
рые направлено действие); дотронуться до лба 
маңлайға тейеү; нам было не до него беҙҙә уның 
ҡайғыһы юҡ ине ♦ до какйх пор ҡасанға тиклем, 
күпме; до крайности сиктән тыш, сикһеҙ; до по
ры, до времени ваҡыты еткәнсе, үҙ ваҡытында; 
до свидания хәҙергә (әлегә) һау булығыҙ, һау 
булып тороғоҙ, хушығыҙ; до упаду хәлдән 
тайғансы, аяҡтан йығылғансы

ДО п с нескл.; му з. дә (гамманың беренсе 
нотаһы)

Д О ... приставка 1. ҡылымдарға тцбәндәге 
мәғәнәләр бирә: а) эш-хәрәкәттең тамамланы
ры; дочитать уҡып бөтөрөү, уҡып сығыу, тиклем 
уҡыу; б) берәй нәмәне өҫтәц; досыпать өҫтәп 
һалыу (ҡойоу); в) эш-хәрәкәтте билдәле 
һөҙөмтәгә еткерец; добудйться көскә уятыу, 
уята алыу 2. сифатҡа “тиклемге” мәғәнәһен 
өҫтәй; дореволюционный революцияға тиклемге 
3. сифатҡа ҡушылып, рәцеш яһай; добела 
ағарғансы; докрасна ҡыҙарғансы

ДОБАВИТЬ сов. что, чего өҫтәү, ҡушыу, 
арттырыу; добавить к сказанному әйтелгәнгә 
өҫтәү

ДОБАВИТЬСЯ сов. өҫтәлеү, ҡушылыу, арт
тырылыу; к нам добавились ещё двое беҙгә тагы 
икәү өҫтәлде

ДОБАВКА ж; разг. өҫтәмә, өҫтәлгән нәмә; 
просйть добавки өҫтәмә һорау

ДОБАВЛЁНИЕ с 1. см. добавить 2. өҫтәмә; 
добавление к статье мәҡәләгә өҫтәмә 

ДОБАВЛЙТЬ несов. см. добавить 
ДОБАВЛЙТЬСЯ несов. страд, от добавлять 
ДОБАВОЧНЫЙ, -ая, -ое өҫтәлмә, өҫтәмә, 

өҫтәп бирелгән; добавочный паёк өҫтәмә паёк; до
бавочные расходы өҫтәмә тотоноуҙар (сы ғымдар) 

ДОБЕГАТЬ несоә. см. добежать 
ДОБЁГАТЬСЯ соө.; разг. -сы/-се йүгереү, 

йүгерә торғас хәлдән тайыу; добегаться до изне
можения хәлдән тайғансы йүгереү

ДОБЕЖАТЬ сов. йүгереп етеү, йүгереп ба
рып (килеп) етеү 
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ДОБЕЛА
ДОБЕЛА нареч. 1. ағартҡансы, ап-аҡ булған

сы; отмыть добела ағартҡансы йыуыу, ап-аҡ 
булғансы йыуыу 2 . (до белого каления) ағарған
сы, ап-аҡ булғансы (ҡыҙҙырыу); раскалйть же
лезо добела тимерҙе ағарғансы ҡыҙҙырыу 

ДОБЁЛИВАТЬ несоө. см. добелйть 
ДОБЕЛИТЬ сов. что ағартып бөтөрөү (бө

төү), аҡлап бөтөү; добелйть стены стеналарҙы 
ағартып бөтөү

ДОБИВАТЬ несоө. см. добйть 
ДОБИВАТЬСЯ несоө. см. добйться 
ДОБИРАТЬ несоө. см. добрать 
ДОБИРАТЬСЯ несоө. см. добраться
ДОБИТЬ сов. 1. кого-что үлтереү, юҡ итеү 

(цлә алмағанды); добйть раненого зверя яра
ланған йыртҡысты үлтереү 2 . что (перебитъ 
всё) ватыу, онтау, онтап (ватып) бөтөрөү, онтап 
(ватып) ташлау; добйть чашки сынаяҡты ватып 
бөтөрөү

ДОБИТЬСЯ сов. чего 1 . ирешеү, ҡаҙаныу; 
добйться славы дан ҡаҙаныу; добйться успехов
уңышлыҡтарға ирешеү 2 . от кого (допытаться) 
алыу, белеү, табыу; добйться правды дөрөҫ
лөктө табыу; добйться йстины хаҡлыҡты белеү 
♦ не добйться ни слова бер һүҙ ҙә ала алмау, 
бер һүҙ әйттерә алмау, һүҙгә ылыҡтыра алмау; 
(не) добйться толку рәт сығара алыу (алмау), 
йүне булыу (булмау)

ДбБЛЕСТНЫЙ, -ая, -ое высок. 1. ҡаһарман, 
ғәйрәтле, йөрәкле, ғәййәр, батыр; доблестные 
воины ҡаһарман яугирҙар 2. данлы, шанлы, 
маҡтаулы; доблестный труд маҡтаулы хеҙмәт 

ДбБЛЕСТЬ ж; высок. 1. батырлыҡ, ҡаһар
манлыҡ, ғәйрәт, ғәййәрлек, йөрәклелек 2 . дан- 
лылыҡ, шанлылыҡ, маҡтаулылыҡ; проявлять 
доблесть шанлылыҡ күрһәтеү

ДОБРАСЫВАТЬ несоө. см. добросить 
ДОБРАТЬ сов. 1. кого-что, кого-чего алыу, 

алып еткереү; добрать в экспедйцию ещё одно
го человека экспедицияға йәнә бер кешене алыу
2 . что, чего бөтөргәнсе йыйыу, алып (йыйып) 
бөтөрөү; добрать ягоды ҡалған еләкте йыйып 
бөтөрөү

ДОБРАТЬСЯ сов. 1. до кого-чего; разг. ба
рып (килеп, ҡайтып) етеү; еле добраться до 
дому өйгә саҡ ҡайтып етеү 2. до чего; перен., 
разг. төбөнә (айышына) төшөү, төпсөнөп аңлау, 
табыу; добраться до сути дёла эштең айышына 
төшөү; добраться до правды хаҡлыҡты табыу
3. прост, тейешеү, етешеү (янағанда); я ещё до
берусь до него мин уның кәрәген бирермен әле, 
мин уға етешермен әле

ДОБРЕСТИ сов. көскә (саҡ) барып (килеп) 
етеү; еле добрестй до дбму өйгә саҡ ҡайтып етеү 

ДОБРЁТЬ I несоө. (становиться добрее) 
(күңеле) йомшарыу, йомартланыу, яҡшыланыу, 
яҡшыраҡ булыу; душа у него добрела уның 
күңеле йомшара барҙы

ДОБРЁТЬ II несоө.; разг. (толстеть) йыуа
найыу, ҡалынайыу, һимереү, көрәйеү

Д О Б Р б I  с 1. яҡшылыҡ, изгелек, игелек; же
лать добра кому-л. изгелек теләү; делать людям 
добро кешегә изгелек эшләү 2. собир.; разг. бай
лыҡ, мал-мөлкәт; народное добро халыҡ бай
лығы 3. разг., upon, юҡ-бар, эшкинмәгән нәмә; 
такого добра у самйх полно ундай юҡ бар 
үҙебеҙҙә тулы* добро пожаловать рәхим итегеҙ, 
хуш килдегеҙ; не к добру яҡшыға түгел; нет 
худа без добра ямандың да яҡшы яғы булыуы 
бар (мөмкин); поминать добром яҡшылыҡ менән 
(яҡшы һүҙ менән) иҫкә алыу; дать добро на что 
рөхсәт (фатиха) биреү; получить добро на что 
рөхсәт (фатиха) алыу

Д О Б Р б II частица; прост., уст. (в значе
нии “пустъ будет так") ярай, яҡшы, һәйбәт; 
добро, сделаем по-вашему ярай, һеҙҙеңсә 
эшләйек

ДОБРО ВбЛЕЦ м ирекле, азат (цҙ ирке ме
нән армияға китецсе йәки цҙ өҫтөнә берәй эш 
алыусы)

ДОБРОВбЛЬНЫ Й, -ая, -ое 1. ирекле, үҙ ир
ке (теләге) менән эшләнгән, ихтыяри; добро
вольное участие үҙ ирке менән ҡатнашыу; на 
добровольных началах ихтыяри нигеҙҙә; добро
вольный отказ үҙ ирке менән баш тартыу 
2. ирекле; добровольное благотворйтельное 
общество ирекле хәйриә йәмғиәте

ДОБРОВбЛЬЧЕСКИЙ, ая, ое ирекле, үҙ ир 
ке менән; добровольческие отряды ирекле отряд

ДОБРО ДЁТЕЛЬ ж изгелек, яҡшылыҡ, саф 
күңеллелек; проявйть добродетель яҡшылыҡ 
күрһәтеү

ДОБРОДЁТЕЛЬНЫЙ, ая, ое изгелекле, 
яҡшы, эскерһеҙ; добродетельный человек изге
лекле кеше; добродетельный поступок эскерһеҙ 
эшләнгән эш

ДОБРОДУШ ИЕ с яҡшы (йомшаҡ, киң) кү
ңеллелек, рәхимлелек, шәфҡәтлелек; источать 
добродушие шәфҡәтлелек бөркөү

ДОБРОДУШ НЫЙ, -ая, -ое йомшаҡ (яҡшы, 
киң) күңелле, асыҡ, эскерһеҙ, рәхимле, шәф
ҡәтле; добродушный человек йомшаҡ күңелле 
кеше; добродушный характер рәхимле холоҡ 

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ М  и д о б р о ж е л А 
ТЕЛЬНИЦА ж изгелекле кеше, яҡшылыҡ (изге
лек) теләүсе (эшләүсе)

ДОБРОЖ ЕЛАТЕЛЬНОСТЬ ж изгелекле 
мөнәсәбәт, яҡшылыҡ теләү

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое изгелек 
ле, мәрхәмәтле, шәфҡәтле, яҡшылыҡ теләүсе; 
доброжелательное отношение изгелекле мөнә 
сәбәт; доброжелательный человек изгелекле 
кеше

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬСТВО с см. доброже
лательность
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ДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТЬ ж яҡшы си
фат; доброкачественность ткани туҡыманың 
яҡшы сифаты

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЙ, ая, -ое 1. яҡшы
сифатлы; доброкачественные продукты яҡшы 
сифатлы аҙыҡ-түлек 2. мед. ҡурҡынысһыҙ, яман 
булмаған; доброкачественная опухоль яман бул 
маған шеш

ДО БРбМ  нареч.; разг. яҡшылыҡ менән, 
яҡшы саҡта; добром прошу яҡшылыҡ менән 
үтенәм

ДОБРОПОРЯДОЧНОСТЬ ж әҙәплелек, ин 
сафлылыҡ, йүнлелек

ДОБРОПОРЯДОЧНЫЙ, ая, ое әҙәпле, ин
сафлы, йүнле; добропорядочный человек әҙәпле 
кеше; добропорядочная семья инсафлы ғаилә 

ДОБРОСАТЬ сов. ташлап (өйөп, тултырып) 
бөтөрөү (өлгөрөү); добросать сено на сеновал 
бесәнде бесәнлеккә тултырып бөтөрөү

ДОБРОСЕРДЕЧИЕ с и ДОБРОСЕРДЁЧ 
НОСТЬ ж йомшаҡ (киң, яҡшы) күңеллелек, 
рәхимлелек, миһырбанлылыҡ

ДОБРОСЕРДЕЧНЫЙ, -ая, -ое йомшаҡ (киң, 
яҡшы) күңелле, рәхимле, миһырбанлы; добро
сердечное отношение рәхимле мөнәсәбәт

ДОБРбСИТЬ сов. что ташлап еткереү, ет
керә ташлау; добросить мяч до черты тупты 
һыҙыҡҡа еткерә ташлау; не добросить гранату 
до мишёни гранатаны сәпкә ташлап еткермәү 

ДОБРОСбВЕСТНОСТЬ ж выжданлылыҡ, 
намыҫлылыҡ, инабатлылыҡ; добросовестность 
в работе эшкә (ҡарата) намыҫлылыҡ

ДОБРОСбВЕСТНЫЙ, ая, ое 1. выжданлы, 
намыҫлы, инабатлы; добросовестный работник 
намыҫлы хеҙмәткәр 2 . тырыш, тырышып (намыҫ 
менән) эшләгән; добросовестный труд тырыш 
хеҙмәт

ДОБРОСОСЕДСКИЙ, -ая, -ое яҡшы күр- 
шеләрсә, яҡшы күршеләр булараҡ, дуҫтарса; до
брососедские отношения яҡшы күршеләрсә 
мөнәсәбәт

ДОБРОТА ж яҡшылыҡ, изгелек, киң күңел
лелек; доброта характера холоҡтоң изгелек- 
лелеге

ДОБРОТНОСТЬ ж (яҡшы) сифатлылыҡ, 
ныҡлыҡ, сыҙамлылыҡ; добротность материала 
туҡыманың сифатлылығы

ДОБРбТНЫ Й, -ая, -ое (яҡшы) сифатлы, 
ныҡ, сыҙамлы, түҙемле, төтөмлө; добротные се
мена яҡшы сифатлы орлоҡ; добротная ткань 
ныҡ тауар

ДбБРЫ Й , -ая, -ое 1. яҡшы (йомшаҡ) күңел
ле, рәхимле, шәфҡәтле, кешелекле, мәрхәмәтле; 
добрый человек мәрхәмәтле кеше 2. яҡын, йы
лы; мой добрые друзья минең яҡын дуҫтарым; 
добрые отношения йылы мөнәсәбәт 3. яҡшы, 
саф, тапһыҙ, керһеҙ; доброе ймя яҡшы исем 
(дан) 4. изге, һәйбәт, яҡшы; добрые дела һәйбәт

эштәр; добрые намерения изге ниәттәр; добрая 
слава яҡшы дан; добрый совет яҡшы кәңәш
5. разг. -дан да/-дән дә кәм түгел, аҙ тигәндә, 
тулы; добрых пятьдесят лет тулы илле йәш; 
добрых десять вёрст аҙ тигәндә ун саҡрым 
♦ будьте добры рәхим итеп; в добрый путь аҡ 
юл, хәйерле юлға; в добрый час хәйерле (изге) 
сәғәттә; всего доброго хушығыҙ, иҫән-һау бу
лығыҙ; добрый гений йән дуҫ, изге зат; добрый 
малый изгелекле кеше; добрый вечер хәйерле 
кис; доброе утро хәйерле иртә; добрый день 
хәйерле көн; по доброй воле үҙ теләге (ирке, их
тыяры) менән; чего доброго в знач. вводи, сл. 
бик ихтимал, бик мөмкин

ДОБРЙК м; разг. изгелекле, йомшаҡ (киң) 
күңелле, мәрхәмәтле, миһырбанлы кеше

ДОБУДИТЬСЯ сов. кого; разг. саҡ (көскә) 
уятыу

ДОБЫВАНИЕ с см. добывать; добывание 
хлеба насущного көндәлек ризыҡ табыу 

ДОБЫВАТЬ несоә. см. добыть 
ДОБЫВАТЬСЯ несоә. страд, от добывать
ДОБЫВАЮЩИЙ, -ая, -ое прич. от добы

вать ♦ добывающая промышленность сеймал та 
быу һәм яғыулыҡ әҙерләү сәнәғәте

ДОБЫТЧИК м 1. разг. табыусы, хәстәрләү
се; добытчик золота алтын табыусы 2. прост. 
мал (аҡса) табыусы, малтабар

ДОБЫТЧИЦА ж; прост, см. добытчик 2 
ДОБЫТЬ сов. 1. что (достать, разыскать) 

табыу, табып алыу, эҙләп табыу (алыу), хәс
тәрләү, булдырыу; добыть необходимую кнйгу 
кәрәкле китапты табыу 2. что, чего (зарабо
тать) табыу, эшләп табыу (алыу); добыть денег 
аҡса эшләп табыу 3. кого-что (получить, охо
тясь) аулап (атып) алыу; добыть бёлок тейен 
аулап алыу 4. что; спец. (ҡаҙып) сығарыу, 
алыу; добыть нефть нефть сығарыу; добыть хи 
мйческим путём химик юл менән сығарыу

ДОБЫЧА ж 1. см. добыть; добыча нефти 
нефть сығарыу; добыча пушного зверя затлы 
тиреле йәнлек аулау 2. табыш; добыча охотника 
һунарсы табышы; военная добыча хәрби табыш 

ДОВАРИВАТЬ несов. см. доварить 
ДОВАРИВАТЬСЯ несов. 1. см. доварйться 

2. страд, от доваривать
ДОВАРИТЬ сов. что бешереп еткереү 

(сығарыу, ҡуйыу); доварить суп ашты бешереп 
сығарыу

ДОВАРИТЬСЯ сов. бешеп етеү (бөтөү); 
пусть мясо доварится ит бешеп етһен

ДОВЕЗТИ сов. кого-что алып барып ҡуйыу 
(еткереү), илтеп ҡуйыу; довезтй до дбму өйгә 
хәтлем алып барып ҡуйыу

ДОВЕРЕННОСТЬ ж ышаныс ҡағыҙы; до
веренность на получение зарплаты эш хаҡы 
алыу өсөн ышаныс ҡағыҙы

ДОВЕРЕННОСТЬ



ДОВЕРЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от до
верить 2. прил. ышаныслы, ышанып бирелгән 
(күрһәтелгән); доверенный представйтель ыша
ныслы вәкил

ДОВЁРИЕ с ышаныу, ышаныс; войти в до
верие ышаныс ҡаҙаныу; лишить доверия ыша
ныстан мәхрүм итеү; не внушать доверия ыша
нысһыҙ булыу ♦ вотум доверия ышаныс белде
реү ҡарары

ДОВЕРИТЕЛЬ м ышаныс ҡағыҙы биреүсе, 
ышанып эш тапшырыусы (кеше)

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. ышаныс бел
дергән, ышанып әйтелгән, ихлас; доверительный 
тон ышаныс белдергән тон 2. у cm. ышаныс ...ы, 
ышаныу ...ы; доверительный документ ышаныс 
документы

ДОВЁРИТЬ сов. кого-что, кому-чему ыша
нып биреү (ебәреү, ҡалдырыу, тапшырыу); до
верить деньги аҡсаны ышанып биреү; доверить 
свою тайну сереңде ышанып һөйләү

д о в е р и т ь с я  сов. кому-чему ышаныу, 
ышаныс белдереү; довериться проводнику юл 
күрһәтеүсегә ышаныу

ДбВЕРХ У  нареч. тултырып, тултырғансы; (о 
ёмкостях) өҫтөнә сыҡҡансы; (о чистой воде) 
мөлдөрәмә итеп; наполнить корзйну доверху 
кәрзинде тултырғансы һалыу; налйть воды в 
ведро доверху һыуҙы күнәккә мөлдөрәмә итеп 
тултырыу ♦ снизу доверху аҫтан өҫкә саҡлы 
(тиклем)

д о в е р ч и в о  нареч. ышаныс менән, ыша
ныс баглап; смотреть доверчиво ышаныс менән 
ҡарау

ДОВЁРЧИВОСТЬ ж ышаныусанлыҡ; пока
зать излишнюю доверчивость артыҡ ышаныу
санлыҡ күрһәтеү

ДОВЁРЧИВЫЙ, -ая, -ое (тиҙ) ышаныусан, 
ышанып барыусан, ышаныслы; доверчивый че
ловек тиҙ ышаныусан кеше; доверчивое отно
шение ышаныслы мөнәсәбәт

ДОВЕРШАТЬ несов. см. довершить 
ДОВЕРШЁНИЕ с см. довершить — довершать 
ДОВЕРШИТЬ сов. что бөтөрөү, тамамлау, 

ослау, теүәлләү, аҙағына еткереү; довершить 
начатое дело башланған эште аҙағына еткереү 

ДОВЕРШИТЬСЯ сов. бөтөү, осланыу, та
мамланыу, аҙағына (ахырына) етеү; стройка до
вершится к концу года төҙөлөш йыл аҙағына та
мамланыр

ДОВЕРЙТЬ несов. 1. см. доверить 2. кому 
(испытывать доверие) ышаныу, ышанып ҡарау 
(тапшырыу)

ДОВЕРЙТЬСЯ несов. 1. см. довериться
2. страд, от доверять 1

ДОВЁСОК м өҫтәмә, өҫтәмә киҫәк (цлсәцҙе 
билдәле ауырлыҡҡа еткерец өсөн һалытан 
өҫтәмә киҫәк)\ мясо с довёском өҫтәмә киҫәге 
булған ит

ДОВЕРЕННЫЙ
ДОВЕСТИ сов. 1. кого-что (доставитъ) 

алып барып (илтеп) ҡуйыу; довести до дому 
өйөнә илтеп ҡуйыу 2. кого-что еткереү, алып ба
рып еткереү; довестй дело до конца эште 
аҙағына алып барып еткереү 3. килтереп етке
реү, һуҙыу; довестй дорогу до города юлды 
ҡалаға еткереү 4. что (сообщитъ, передать) 
хәбәр итеү (еткереү); довестй информацию 
хәбәр еткереү 5. кого-что хәлгә еткереү, тө
шөрөү; довестй до нищеты бөлгөнлөккә төшө
рөү; довестй до слёз илар хәлгә еткереү ♦ дове
стй до белого каления кого сығырынан сы
ғарыу, ҡыҙҙырыу; довестй до крайности кого 
ахыр сиккә еткереү; довестй до сведения белде
реү, мәғлүм итеү

ДОВЕСТИСЬ сов. кому-чему и с неопр.; 
безл. разг. тура килеү; мне довелось встретить
ся миңә осрашырға тура килдедбвод м дәлил; веский дбвод төплө дәлил; 
приводить необоснованные доводы нигеҙһеҙ 
дәлилдәр килтереү

ДОВОДИТЬ несов. см. довестй 
ДОВОДИТЬСЯ несов. 1. см. довестйсь 2. ко

му; разг. булыу, тейеш; доводйться родственни
ком туған булыу 3. страд, от доводйть

д о в о е н н ы й , -ая, -ое һуғышҡа тиклемге, 
һуғыштан (алда) элгәре, һуғышҡаса булған; до
военное время һуғышҡа тиклемге ваҡыт 

ДОВОЗИТЬ несов. см. довезти довбльно нареч. 1. ҡәнәғәтләнеп, ҡәнә
ғәтлек менән; довбльно улыбаться ҡәнәғәтлек 
менән йылмайыу 2. в знач. сказ., безл. етер, ет
те, етерлек; довбльно, дальше нельзя терпеть 
етер, артабан түҙергә ярамай; с меня и этого до
вбльно минән шул да еткән 3. (в достаточной 
степени) байтаҡ, шаҡтай; было ужё довбльно 
поздно байтаҡ һ^ң ине индедовбльныи, -ая, -ое ҡәнәғәт, риза; до
вольный вид ҡәнәғәт төҫ; быть довольным риза 
булыу

ДОВбЛЬСТВИЕ с; воен. тәьминәт, тәьмин 
итеү; денежное довольствие аҡсалата тәьмин 
итеү; зачислить на довольствие тәьминәткә 
ҡуйыудовбльство с 1. ҡәнәғәтлек, ризалыҡ; ли
цо его выражало полное довбльство уның 
йөҙөндә тулы ҡәнәғәтлек күренә ине 2 . муллыҡ, 
етеш(лек), мул (етеш) тормош; жить в довольст
ве етеш йәшәү

ДОВбЛЬСТВОВАТЬ несов. кого-что; воен. 
тәьмин итеү; довольствовать армию армияны 
тәьмин итеү

ДОВбЛЬСТВОВАТЬСЯ несов. 1. чем 
ҡәнәғәтләнеү, ҡәнәғәт (риза) булыу; довольство
ваться малым аҙға ҡәнәғәт булыу 2. воен. тәьмин 
ителеү

ДОВЫБОРЫ только мн. өҫтәмә һайлауҙар; 
назначить довыборы өҫтәмә һайлауҙар билдәләү



дог м дог (эре эт тоҡомо)
ДОГАДАТЬСЯ сов. белеү, һиҙеү, белеп (һи- 

ҙе(не)п) алыу, башҡа килеү (етеү), иҫкә төшөү, 
төшөнөү; догадаться закрыть газ газды ябырға 
баш етеү; догадаться вовремя уйтй китергә кә
рәклекте һиҙеп алыу

ДОГАДКА ж 1. фараз (итеү), юрау, тоҫмал
лау; необходимы факты, а не догадки фараз 
итеү түгел, ә факттар кәрәк 2. разг. (сообрази
тельность,) зирәклек, тапҡырлыҡ, отҡорлоҡ; 
проявить догадку зирәклек күрһәтеү ♦ теряться 
в догадках ни юрарға белмәй баш ҡатыу (ап
тырау)

ДОГАДЛИВОСТЬ ж зирәклек, һиҙгерлек, 
тапҡырлыҡ

ДОГАДЛИВЫЙ, -ая, -ое зирәк, һиҙгер, тап
ҡыр; догадливый человек һиҙгер кеше

ДОГАДЫВАТЬСЯ несов. см. догадаться
ДОГЛАДИТЬ сов. что үтекләп бөтөрөү 

(бөтөү)
ДОГЛАЖИВАТЬ несов. см. догладить
ДОГЛЯДЁТЬ сов. что\ разг. ҡарап (бөтөрөп 

ҡуйыу) бөтөрөү; доглядеть кино до конца кино
ны аҙағына хәтле ҡарап бөтөрөү ♦ не доглядеть 
за кем-чем и без доп. күрмәй (аңғармай, һиҙ
мәй) ҡалыу, күҙҙән ыскындырыу

ДОГЛЙДЫВАТЬ несов. см. доглядеть 
ДбГМА ж 1. догма, ҡанун (бер ҡасан да 

цҙгәрмәй торган, бәхәсһеҙ ҡабул ителгән 
ҡагиҙә) 2. обычно мн. догмы ҡанун, ҡағиҙә; 
догмы римского права Рим хоҡуҡтарының 
ҡануны

ДбГМАТ м догмат, дин ҡанундары 
ДОГМАТИЗМ м догматизм, догмасылыҡ 

(тәнҡит кцҙлегенән ҡарамайынса, ҡанундарга 
һуҡыр рәцештә ышанып, у  лар га таянып фекер 
йөрөтөц ысулы)

ДОГМАТИК м догмасы, догматик 
ДОГМАТИЧЕСКИЙ и ДОГМАТИЧНЫЙ,

-ая, -ое 1. догматик, догмаларға нигеҙләнгән; 
догматическое мышление догматик фекерләү 
2. догматик, ҡәтғи, киҫкен; догматическое нра
воучение ҡәтғи өгөт-нәсихәт

ДОГНАТЬ сов. кого-что ҡыуып етеү (етке
реү); догнать протйвника дошманды ҡыуып 
етеү; догнать нефть до участка нефтте участ 
кага ҡыуып еткереү

ДОГОВАРИВАТЬ несов. см. договорить 
ДОГОВАРИВАТЬСЯ несов. 1. см. догово

риться 2. страд, от договаривать
ДО ГО ВбР и разг. ДбГОВО Р м договор, ки

лешеү; договор о дружбе и взаймной помощи
дуҫлыҡ һәм үҙ-ара ярҙамлашыу тураһында ки
лешеү

ДОГОВОРЁННОСТЬ ж (алдан) килешеү, 
килешеп (һөйләшеп) ҡуйыу, бер фекергә кил
гәнлек; действовать на основе договорённости
алдан килешеү буйынса эш итеү

ДОДЕЛАТЬ
ДОГОВОРИТЬ сов. что һөйләп бөтөү (бө

төрөү), әйтеп бөтөү (бөтөрөү); дать возмож
ность договорйть свою мысль үҙ фекерен әйтеп 
бөтөрөргә мөмкинлек биреү

ДОГОВОРИТЬСЯ сов. 1. о чём килешеү, бер 
фекергә килеү, һүҙ (беркетеү) ҡуйышыу; дого
вориться о встрече осрашыу тураһында һүҙ бер
кетеү 2. до чего һөйләй торғас, -ға/-гә барып 
етеү, һөйләй-һөйләй -ға/-гә төшөп китеү; дого
вориться до нелепостей һөйләй торғас, кеше 
ышанмаҫ һүҙгә төшөп китеү

ДОГОВбРНИК м\ разг. штаттан тыш (эшсе), 
килешеү буйынса эшләүсе

ДОГОВбРНЫ Й, -ая, -ое килешеү ...ы, дого
вор ...ы, договорҙа, (килешеүҙә) ҡаралған; дого
ворные обязательства килешеү йөкләмәләре; до
говорные условия килешеүҙә ҡаралған шарттар 

ДОГОЛА нареч. шыр яланғас, шәп-шәрә 
итеп, инәнән тыума, тап-таҡыр итеп; раздеться 
догола шыр яланғас сисенеп ташлаудогонйлки мн.\ прост, ҡыуышып (баҫты
рышып) уйнау (балалар уйыны) догонйть несов. см. догнать 

ДОГОРАТЬ несов. см. догореть 
ДОГОРЁТЬ сов. 1. яныу, янып бөтөү, бөткән

се яныу; свеча догорела май шәм янып бөттө 2. пе- 
рен. һүнеү, батыу; заря догорела шәфәҡ батты 

ДОГРЕБАТЬ несов. см. догрестй 
ДОГРЕСТЙ сов. ишеп барып етеү; еле догре

стй до берега ярға саҡ ишеп барып етеү 
д о г р у ж а т ь  несов. см. догрузйть 
д о г р у ж а т ь с я  несов. 1. см. догрузйться 

2. страд, от догружать
ДОГРУЗИТЬ сов. 1. что (окончитъ погруз

к у ) йөк тейәп бөтөү; догрузйть пароход паро
ходҡа йөк тейәп бөтөү 2. чего (добавитъ) йөк 
өҫтәү, өҫтәп тейәү; догрузйть картофеля в ма
шину машинаға картуф өҫтәп тейәү 

ДОГРУЗЙТЬСЯ сов. өҫтәп тейәлеү 
ДОГРУЗКА ж см. догрузйть 
ДОГРЫЗАТЬ несов. см. догрызть 
ДОГРЫЗТЬ сов. что кимереп бөтөү, бөт

кәнсе кимереү
ДОГУЛИВАТЬ несов. см. догулять
ДОГУЛЙТЬ сов. что и без доп.', разг. (йө

рөп) үткәреп бөтөү, йөрөп (байрам итеп, ял 
итеп) үткәреү; конец отпуска догулял в деревне 
ялдың аҙағын ауылда йөрөп үткәрҙем

ДОГУЛЙТЬСЯ сов. до чего', разг. -ғансы/-гән- 
се йөрөү; догуляться до простуды һыуыҡ 
үткәргәнсе (алдырғансы) йөрөү 

ДОДАВАТЬ несов. см. додать 
ДОДАТЬ сов. что, чего биреп бөтөрөү (етке

реү, ҡуйыу), өҫтәп биреү; додать недостающее 
етмәгәнен биреп бөтөрөү

ДОДЁЛАТЬ сов. что эшләп (яһап) бөтөрөү, 
эшләп (яһап) бөтөрөп ҡуйыу, эшләп еткереү; до
делать портрет портретты эшләп бөтөрөү



ДОДЁЛКА ж (результат доделывания) өҫ
тәлмә эш, өҫтәп ҡуйылған эш; доделка плотника 
балта оҫтаһының өҫтәлмә эше

ДОДЁЛЫВАТЬ несов. см. доделать 
ДОДЕЛЫВАТЬСЯ несов. страд, от до

делывать
ДОДЕРЖАТЬ сов. 1. кого-что -ға/-гә (тик

лем, саҡлы) тотоу; додержать собаку дома до 
потепления көн йылынғансы этте өйҙә тотоу 
2. что (выдержатъ время до завершения) то
тоу, тотоп еткереү; додержать ещё пять минут 
тағы биш минут тоторға

ДОДЕРЖАТЬСЯ сов. -ға/-гә тиклем тотолоу 
ДОДУМАТЬ сов. что уйлап бөтөрөү (ет

кереү)
ДОДУМАТЬСЯ сов. уйлап табыу (сығарыу), 

бер һығымтаға (фекергә) килеү, баш (аҡыл) етеү 
ДОДУМЫВАТЬ несов. см. додумать 
ДОДУМЫВАТЬСЯ несов. 1 .см . додуматься 

2. страд, от додумывать
ДОЕДАТЬ несов. см. доесть 
ДОЕЗЖАТЬ несов. см. доехать 
ДОЁНИЕ с һауыу; машйнное доение машина 

менән һауыу
ДОЁСТЬ сов. что ашап бөтөрөү, бөткәнсе 

ашау; доесть кашу бутҡаны ашап бөтөрөү
ДОЁХАТЬ сов. барып (килеп) етеү; доехать 

до деревни ауылға барып етеү
ДОЖАРИВАТЬ несов. см. дожарить 
ДОЖАРИВАТЬСЯ несов. страд, от до

жаривать
ДОЖАРИТЬ сов. что ҡурып сығарыу (етке

реү), еткерә (еткәнсе) ҡурыу (ҡыҙҙырыу); до
жарить котлеты котлеттарҙы еткәнсе ҡыҙҙырыу 

ДОЖАРИТЬСЯ сов. ҡурылып етеү (сығыу); 
рыба дожарилась балыҡ ҡурылып етте; жаркое 
дожарилось ҡурҙаҡ ҡурылып сыҡты

ДОЖАТЬ сов. что урып бөтөү (бөтөрөү); до
жать оставшуюся рожь ҡалған арышты урып 
бөтөү

ДОЖДАТЬСЯ сов. көтөү, көтөп (алыу) то
роу; дождаться поезда поезды көтөп алыу; не 
дождаться лёта йәйҙе көтөп ала алмау ♦ ждать 
не дождаться дүрт күҙ менән көтөү, көтә-көтә 
көтөк булыу

ДОЖДЕВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое һыу һиптергес, 
ямғыр яуҙырғыс; дождевальный аппарат ямғыр 
яуҙырғыс аппарат

ДОЖДЕВАНИЕ с һыу һиптереү (һиптертеү), 
ерҙе һуғарыу

ДОЖДЕВИК м 1. разг. йоҡа плащ 2. бот. 
(гриб) һаңғырау бәшмәк

ДО Ж ДЕВбЙ , -ая, -ое ямғыр ...ы; дожде
вая вода ямғыр һыуы; дождевые потоки ям
ғыр гөрләүектәре ♦ дождевой гриб бот. 
һаңғырау бәшмәк; дождевой червь зоол. ямғыр 
селәүсене

ДОДЕЛКА
ДОЖДЕМЁР м яуым үлсәгес, яуым-төшөм 

үлсәгесе (ямгыр йәки ҡар төшөмө кцләмен 
цлсәй торган ҡорамал)

дбждик м; уменыи. от дождь 
ДбЖДИЧЕК м; разг.; уменъш.-ласк. от дб

ждик ♦ после дождичка в четверг ҡыҙыл ҡар 
яуғас, дөйә ҡойроғо ергә тейгәс (булыры бил
дәһеҙ йәки икеле)

дождливый, -ая, -ое ямғырлы, яуынлы; 
дождливая осень яуынлы көҙ

дождь м ямғыр; осенний дождь көҙгө 
ямғыр; первый весенний дождь ләйсән ямғыр; 
проливной дождь ҡойма ямғыр; дождь моросит 
ямғыр күҙе төшә; дождь льёт как из ведра 
ямгыр ҡойоп яуа ♦ золотой дождь көтмәгәндә 
килеп ингән аҡса

ДОЖИВАТЬ несов. см. дожить 
ДОЖИДАТЬСЯ несов. см. дождаться 
ДОЖИНАТЬ несов. см. дожать 
ДОЖ ИТЬ сов. 1 . до чего йәшәү, -ған- 

сы/-гәнсе, -ға/-гә тиклем (хәтле) йәшәү, иҫән- 
һау тороу; дожйть до глубокой старости ныҡ 
ҡартайғансы йәшәү; дожйть до возвращения 
сына улы ҡайтҡансы иҫән-һау тороу; дожйть до 
зимы ҡышҡа хәтле иҫән-һау тороу 2. что; разг. 
(провести остаток времени) үткәреү, ғүмер 
итеү; остаток жйзни дожйть в деревне ҡалған 
ғүмерҙе ауылда үткәреү

ДбЗА ж доза, үлсәнгән (бүленгән) өлөш 
(миҡдар, үлсәм, берәмек); доза лекарства да
рыуҙың миҡдары; доза радиационного излу
чения радиацияның нурланыш берәмеге ♦ лоша
диная доза күп күләмдәге доза (дарыу эсецҙә 
ҙур дозаға ҡарата)

ДОЗАТОР м дозатор (матдәне билдәле бер 
кцләмдә цлсәц өсөн яйлама)

ДОЗВАТЬСЯ сов. кого; разг. саҡырып алыу 
(сығарыу, ҡайтарыу); еле дозваться саҡ са
ҡырып алыу; тебя не дозовёшься һине саҡырып 
сығара алмаҫһың

ДОЗВбЛЕННЫ Й, -ая, -ое 1. прич. от до
зволить 2. прил. рөхсәт ителгән, яраған, мөмкин 
булған; дозволенное время рөхсәт ителгән 
ваҡыт; дозволенные приёмы борьбы көрәштә 
рөхсәт ителгән алымдар

дозвблить сов. что и с неопр.; у cm. 
рөхсәт итеү; дозвблить уйтй китергә рөхсәт итеү 

дозволйть несов. см. дозволить 
ДОЗВОНИТЬСЯ сов.; разг. шылтыратып 

һөйләшеү (яуап алыу)
ДОЗЙМЕТР и ДОЗИМЁТР м дозиметр (ион 

нурланышы дозаһын цлсәц ҡорамалы)
д о з и м е т р и я  ж дозиметрия (физика фә- 

ненең радиоактив нур дәрәжәһен, миҡда
рын, сығанаҡтарҙың активлығын билдәләгән 
тармағы)

ДОЗЙРОВАНИЕ с см. дозйровать
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ДОЗИРОВАТЬ сов., несоә. что дозалау, 
өлөшләү, өлөштәргә бүлеү (бүлгеләү), өлөшкә 
бүлеп үлсәү; дозйровать лекарства дарыуҙарҙы 
дозалау

ДО ЗИ РбВК А  ж өлөштәргә (миҡдарға) бү
леү, дозалау; точная дозировка теүәл дозалау 
(бүлеү)

ДОЗНАНИЕ с; юр. тәүтикшереү, тәүләп һо
рау алыу

ДОЗНАТЬСЯ сов.; разг. һорашып (төпсөнөп) 
белеү, асылына төшөнөү; дознаться об Дианной 
машйне урланған машина тураһында төпсөнөп 
белеү

Д О ЗбР  м алсапҡы (отряд); дозор ♦ быть в 
дозоре (сиктә) һаҡта тороу, дозорҙа тороу; об 
ходйть дозором күҙәтеп (ҡарап) йөрөү, ҡарап 
сығыу

ДО ЗбРН Ы Й , -ая, -ое 1. күҙәтеүсе ...ы, дозор 
...ы; дозорный катер дозор катеры 2. в знач. 
сущ. дозорный м күҙәтеүсе, дозор; смена до
зорных дозорҙар алмашыныуы 

ДОЗРЕВАНИЕ с см. дозревать 
ДОЗРЕВАТЬ несов. см. дозреть 
ДОЗРЁЛЫЙ, -ая, -ое өлгөргән, бешкән, (бе

шеп) еткән, етешкән; дозрелые помидоры беш
кән помидорҙар

ДОЗРЁТЬ сов. өлгөрөү, бешеү, өлгөрөп (бе
шеп) етеү, етешеү, етлегеү; вйшня дозрела сейә 
бешкән; пшенйца дозрела бойҙай өлгөргән

ДОИГРАТЬ сов. что уйнап бөтөрөү (бөтөү), 
уйынды тамамлау; доиграть партию в шахматы 
шахмат партияһын уйнап бөтөрөү

ДОИГРАТЬСЯ сов.; разг. 1. уйнай торғас, 
-ға/-гә етеү (терәлеү), -а/-ә башлау; дети до
игрались до драки уйнай торғас, балалар һу
ғыша башланы 2. перен. бәләгә тарыу, уйындан 
уймаҡ сығарыу; смотрй, доиграешься ҡара, бә
ләгә тарырһың

ДОЙГРЫВАНИЕ с см. доигрывать 
ДОИГРЫВАТЬ несов. см. доиграть
ДОИГРЫВАТЬСЯ несов. страд, от дойг 

рыватьдоильный, -ая, -ое һауыу ...ы, һөт һауа 
торған; дойльный агрегат һауыу агрегаты 

ДОИЛЬЩИЦА ж һауынсы ҡатын-ҡыҙ 
ДОИСКАТЬСЯ сов. кого-чего; разг. эҙләп та

быу, төпсөнөп белеү, төбөнә төшөү; доискаться 
йстины хәҡиҡәтте эҙләп табыу

ДОЙСКИВАТЬСЯ несов. см. доискаться 
ДОИСТОРЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое тарихҡаса 

булған, бик боронғо, яҙманан алда булған; до- 
исторйческий перйод тарихҡаса булған дәүер 

ДОИТЬ несоә. кого һауыу; дойть корову 
һыйыр һауыу

ДОИТЬСЯ несоә. 1. һөт биреү, һөтлө булыу; 
корова доится хорошо һыйыр һөттө яҡшы бирә 
2. страд, от дойть

ДОЙКА ж һауыу, һауын; утренняя дойка
иртәнге һауын

дбйник м һөт күнәге
дбйный, -ая, -ое һауын, һауыу ...ы; дой

ная коза һауын кәзә ♦ дойная корова: 1) һауын 
һыйыр; 2 ) кцсм. файҙалы сығанаҡ

доити сов. 1. до кого-чего и без доп. барып 
(килеп, ҡайтып) етеү; еле дойтй до дбму өйгә 
саҡ ҡайтып етеү; письмо дошло до адресата хат 
адресланған кешегә барып еткән 2. до чего ба
рып етеү, сиккә етеү; мороз дошёл до сорока 
градусов һалҡынлыҡ ҡырҡ градусҡа барып етте; 
дойтй до крайности һуңғы сиккә етеү 3. разг. 
үтеп инеү; дойтй до сердца зрйтеля тамашасы 
йөрәгенә үтеп инеү 4. разг. (стать готовым) 
етеү, өлгөрөү, әҙер булыу, бешеп етеү; тёсто 
дошло ҡамырҙың әсеүе етте; помидоры дошлй 
на подоконнике помидорҙар тәҙрә төбөндә бешеп 
етте 5. до кого-чего; разг. аңлашылыу, барып 
етеү, етешеү; смысл его слов дошёл уның 
һүҙҙәренең мәғәнәһе аңға барып етте ♦ дойтй до 
белого каления ныҡ ҡыҙыу; дойтй до сведения 
билдәле булыу; дойтй до точки сигенә барып 
етеү

док м док (суднолар ремонтлау урыны) 
ДбКА м и ж; прост, дока (цҙ эшендә, цҙ 

әлкәһендә шәп белгес, кцп белецсе)
ДОКАЗАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое дәлил булыр

лыҡ, иҫбат итерлек, ышандырырлыҡ; дока
зательный пример дәлил булырлыҡ миҫал

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО с 1. дәлил; доказатель
ство его невиновности уның ғәйепһеҙлегенә 
дәлил 2. лог. иҫбат, иҫбатлау, иҫбат итеү; дока
зательство теоремы теорема иҫбатлау ♦ ве
щественное доказательство юр. матди (әйберлә 
тә) дәлил

ДОКАЗАТЬ сов. что иҫбатлау, иҫбат итеү; 
доказать невиновность ғәйепһеҙлекте иҫбатлау; 
доказать теорему теореманы иҫбатлау

ДОКАЗУЕМОСТЬ ж иҫбат итерлек булыу; 
доказуемость дёла эштең иҫбат итерлек булыуы 

ДОКАЗУЕМЫЙ, -ая, -ое иҫбат ителерлек, 
иҫбат итә алырлыҡ; доказуемое положение 
иҫбат ителерлек хәл

ДОКАЗЫВАНИЕ с см. доказывать 
ДОКАЗЫВАТЬ несов. см. доказать 
ДОКАЗЫВАТЬСЯ несоә. страд, от дока

зывать
ДОКАНЧИВАТЬ несов. см. докончить
ДОКАНЧИВАТЬСЯ несоә. страд, от до

канчивать
ДОКАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое капи 

тализмға тиклемге, капитализмға тиклем булған; 
докапиталистйческое общество капитализмға 
тиклемге йәмғиәт

ДОКАПЫВАТЬ несов. см. докопать 
ДОКАПЫВАТЬСЯ несоә. 1. см. докопаться 

2. страд, от докапывать

ДОКАПЫВАТЬСЯ
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ДОКАТИТЬ
ДОКАТИТЬ сов. 1. кого-что (катя, переме

стить до места) тәгәрләтеп еткереү; докатить 
бочку до склада мискәне складка хэтле 
тәгәрләтеп еткереү 2. разг. (быстро доехать) 
барып етеү; за полчаса докатйли до станции 
станцияға ярты сәғәт эсендә барып еттеләр

ДОКАТИТЬСЯ сов. 1. (катясь, достичь ка- 
кого-л. места) тәгәрләп барып етеү (килеү, 
төшөү); мяч докатйлся до ворот туп ҡапҡаға 
тәгәрләп барып етте 2. (донестись) ишетелеү; 
издалека докатйлся грохот взрыва алыҫтан 
шартлау тауышы ишетелде 3. перен., прост, 
(опуститься) барып етеү (төшөү), хәлгә төшөү 
(ҡалыу); вот до чего докатйлся бына ниндәй 
хәлгә төштө

ДОКАТЫВАТЬ несов. см. докатить 
ДОКАТЫВАТЬСЯ несов. 1. см. докатйться 

2. страд, от докатывать
Д бК Е Р м докер (портта йөк ташыусы) 
ДОКЛАД м доклад, сығыш, телмәр; научный 

доклад ғилми сығыш; слушать доклад телмәр 
тыңлау

ДОКЛАДНОЙ, -ая, -ое 1. аңлатма ...ы, док
лад ...ы; докладная запйска доклад яҙмаһы, 
аңлатма яҙыуы 2. в знач. сущ. докладная ж\ 
разг. докладной; написать докладную доклад
ной яҙыу

ДОКЛАДЧИК м и ДОКЛАДЧИЦА ж док
ладсы, доклад (телмәр) яһаусы

ДОКЛАДЫВАТЬ I несов. см. доложить I 
ДОКЛАДЫВАТЬ II несов. см. доложйть II 
ДОКЛАДЫВАТЬСЯ I несов. см. доклады

вать I
ДОКЛАДЫВАТЬСЯ II несов. страд, от до

кладывать II
ДОКЛАССОВЫЙ, -ая, -ое синыфтарға тик

лемге (тиклем булған); доклассовое общество 
синыфтарға тиклемге йәмғиәт

ДО КбЛЕ и ДО КбЛЬ нареч.', у  cm. 1. ҡасанға 
(күпмегә) саҡлы, ҡасанғаса; доколе можно тер
петь ҡасанғаса түҙергә мөмкин 2. -ғансы/ 
-гәнсе; жди, доколе наступит лето йәй еткән 
се көт

ДОКОНАТЬ сов. кого-что; разг. хәлдән тай
ҙырыу, яфалап бөтөрөү, харап (һәләк) итеү, ба
шына етеү, башын ашау

докбнчить сов. что бөтөрөү, тамамлау, 
тамам итеү, ослап ҡуйыу; докончить начатое 
дело башланған эште ослап ҡуйыу

ДОКОПАТЬ сов. что ҡаҙыу, ҡаҙып бөтөү 
(еткереү); докопать сад баҡсаны ҡаҙып бөтөү 

ДОКОПАТЬСЯ сов. 1. до чего ҡаҙып барып 
етеү (төшөү); докопаться до глйнистого слоя 
балсыҡлы ҡатламға хәтле ҡаҙып төшөү 2. пе
рен., разг. ҡаҙынып (соҡсоноп) белеү, төпсөнөп 
табыу; докопаться до сути дела төпсөнөп асы
лын белеү

ДОКРАСНА и ДбКРАСНА нареч. ҡыҙар
ғансы, ҡыҙартҡансы, ҡып-ҡыҙыл булғансы; рас
тереть лицо докрасна битте ҡыҙарғансы ыуыу; 
накалйться докрасна ҡып-ҡыҙыл булғансы 
ҡыҙыу

ДОКРИЧАТЬСЯ сов. 1. кого; разг. ҡыс
ҡырып (һөрәнләп) ишеттереү; еле еле докри
чался ҡысҡырып саҡ ишеттерҙем 2. до чего -ған
с ы / гәнсе ҡысҡырыу; докричаться до хрипоты 
ҡарлыҡҡансы ҡысҡырыу

Д бК Т О Р м 1. доктор (иң югары гилми дә
рәжә)', доктор филологйческих наук филология 
фәндәре докторы 2. разг. врач, доктор, табип 

ДОКТОРАНТ м докторант (фәнни цҙәккә 
беркетелеп, докторлыҡ диссертацияһы яҡлар
ға әҙерләнецсе галим)

ДОКТОРАНТУРА ж докторантура (фәндәр 
академияһының гилми тикшеренец цҙәктә- 
рендә югары дәрәжәле галимдар әҙерләц сис
темаһы)

ДбКТОРСКИЙ, -ая, -ое докторлыҡ; доктор
ская диссертация докторлыҡ диссертацияһы 

ДОКТРИНА ж доктрина (гилми, сәйәси, 
фәлсәфәци теория, система)', государственная 
доктрйна дәүләт доктринаһы

ДОКТРИНЕР м доктринер, доктринасы 
(теорияһы ысынбарлыҡҡа ҡаршы килһә лә, 
шуның буйынса һуҡырҙарса эш итецсе)

ДОКТРИНЁРСКИЙ, -ая, -ое доктринёрҙар- 
са; доктринёрское отношение к дёлу эшкә докт- 
ринёрҙарса мөнәсәбәт

ДОКТРИНЁРСТВО с доктринёрлык, докт- 
ринёрҙарса эш итеү, доктринасылыҡ; впадать в 
доктринёрство доктринасылыҡҡа бирелеү

ДОКУДА нареч.', прост. 1. ҡайҙа (ҡайһы 
ергә) хәтле, ҡайһы ваҡытҡа хәтле; докуда еде
те? ҡайҙа хәтле бараһығыҙ? 2. -ғансы/-гәнсе, 
хәтле; докуда хватает глаз күҙ күреме еткәнгә 
хәтле

д о к у м е н т  м документ (1. рәсми ҡагыҙ 
2. танытма 3. тарихи яҙма акттар)', предъя
влять документ документ күрһәтеү; исторйчес 
кие документы тарихи документтар

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. докумен
таль, документтарға таянған (нигеҙләнгән); до
кументальная повесть документаль повесть; до
кументальный фильм документаль фильм 2. до- 
кументтарҙағыса, документтағы кеүек (һымаҡ); 
документальная точность документтарҙағыса 
теүәллек

ДОКУМЕНТАЦИЯ ж собир. документтар; 
технйческая документация техник документтар 

ДОКУМЕНТИРОВАТЬ сов., несов. что до
кументлаштырыу, документтар менән нигеҙләү 
(раҫлау, нығытыу); документировать проект 
проектты документтар менән нигеҙләү

ДОКУЧАТЬ несов. кому, чем; разг. аптыра
тыу, ялҡытыу, маҙаға (теңкәгә) тейеү, ялҡытып



бөтөү; докучать вопросами һорауҙар менән ял
ҡытып бөтөү

ДОКУЧЛИВЫЙ, -ая, -ое ялҡытҡыс, маҙаға 
(теңкәгә) тейгес; докучливый человек ялҡытҡыс 
кеше

ДОЛ м; уст., трад.-поэт. см. долйна ♦ за 
горами, за долами Ҡаф тау артында, ете диңгеҙ 
аръяғында, бик алыҫта; по горам, по долам 
тауҙар, үҙәндәр буйлап

ДОЛБАТЬ несоә. что и без доп.; прост, см. 
долбйть

ДОЛБИТЬ несоә. что 1. соҡоу, тишеү, соҡоп 
тишеү; дятел долбйт дерево тумыртҡа ағас 
соҡой 2. прост, (беспрестанно твердитъ) 
туҡыу, тылҡыу, ҡабатлау; сколько ни долбй — 
не понимает ни саҡлы тылҡыһаң да — аңламай 
3. прост. (зубритъ) ятлау, мәғәнәһен аңламай 
ятлау; долбйть таблйцу умножения ҡабатлау 
таблицаһын ятлау

ДОЛБИТЬСЯ несоә. страд, от долбйть 
ДОЛБЛЁНИЕ с см. долбйть 
ДОЛБЛЕНЫЙ, -ая, -ое тишелгән, соҡолған, 

соҡоп (тишеп) эшләнгән; долблёная кадка соҡоп 
эшләнгән тәпән; долблёная лодка соҡоп яһал
ған кәмә

ДОЛГ м 1. бурыс; воинский долг ғәскәри бу
рыс; гражданский долг гражданлыҡ бурысы 
2. (взятое взаймы) бурыс, аласаҡ, бирәсәк, 
үтес; взять в долг бурысҡа алыу (алып тороу); 
дать в долг бурысҡа биреү (биреп тороу) ♦ быть 
в долгу бурыслы булыу; долг платежом красен 
байрам ашы ҡара-ҡаршы; ала белһәң, бирә лә 
бел; залезть в долгй бурысҡа батыу; не остаться 
в долгу у кого, перед кем яҡшылыҡты онотмау; 
отдать последний долг кому һуңғы хөрмәт 
күрһәтеү, оҙатыу (цлгән кешене); первым 
долгом беренсе сиратта (нәүбәттә); по долгу 
службы хеҙмәт ҡушыуы буйынса

ДОЛГИЙ, -ая, -ое оҙон, оҙаҡ; долгая жизнь 
оҙон ғүмер; долгое молчание оҙаҡ хәбәр бирмәү, 
хәбәр итмәү (өндәшмәц) ♦ долгая песня осо- 
ҡырыйы күренмәгән эш; отложйть в долгий ящик 
(эште) билгеһеҙ ваҡытҡа кисектереү, оҙаҡҡа 
һуҙыу; долгий гласный лингә. оҙон һуҙынҡы 

ДбЛГО нареч. оҙаҡ, оҙаҡ ваҡыт; долго при
шлось ожидать оҙаҡ көтөргә тура килде ♦ долго 
ли күп кәрәкме ни, күп кәрәкмәй; долго ли до 
беды (до греха) бәлә аяҡ аҫтында, көтмәгәндә 
килеп сыға; долго ли, коротко ли трад.-поэт. 
бер аҙ (бер ни ҡәҙәр) ваҡыттан һуң, бер аҙ ваҡыт 
үткәс; как долго оҙаҡҡамы, күпкәме, оҙаҡмы 

ДОЛГОВЁЧНЫЙ, -ая, -ое 1. оҙон ғүмерле, 
мәңгелек, оҙаҡҡа һуҙылған; долговечная дружба 
оҙаҡҡа һуҙылған дуҫлыҡ 2. оҙаҡҡа иҫәпләнгән, 
сыҙамлы, ныҡлы; долговечное сооружение 
ныҡлы ҡоролма

ДОЛГОВРЁМЕННЫЙ, -ая, -ое оҙайлы, оҙаҡ 
ваҡытлы, оҙаҡ ваҡытҡа иҫәпләнгән; долго-

ДОЛЕЧИТЬ
временная орбитальная станция оҙаҡ ваҡытҡа 
иҫәпләнгән орбиталь станция

ДОЛГОВЯЗЫЙ, -ая, -ое разг. һонтор, һуй
ҙан; долговязый парень һонтор егет

ДОЛГОЖДАННЫЙ, -ая, -ое оҙаҡ (зарығып) 
көткән (көттөргән), оҙаҡ көтөп алынған; долго
жданные вести оҙаҡ көткән хәбәрҙәр

ДОЛГОЖЙТЕЛЬ м оҙон ғүмерле (оҙаҡ 
йәшәгән) ир-ат; долгожйтельница ж оҙон ғүмер
ле (оҙаҡ йәшәгән) ҡатын-ҡыҙ

ДОЛГОЛЕТИЕ с оҙон ғүмерлелек, оҙон 
ғүмерле булыу

д о л г о л е т н и й , -яя, -ее күп йыллыҡ, күп 
йылдарға барған (һуҙылған); долголетняя ра
бота күп йылдарға һуҙылған эш; долголетний 
опыт күп йыллыҡ тәжрибә

долгонбсик м оҙонморон (ҡоротҡос 
ҡуңыҙ)

ДОЛГОПбЛЫЙ, -ая, -ое оҙон итәкле (сал
ғыйлы, сабыулы)

ДОЛГОСРбЧНЫЙ, ая, -ое оҙаҡ ваҡытлы, 
оҙайлы; долгосрочный кредит оҙайлы кредит 

ДОЛГОТА ж 1. оҙонлоҡ; долгота дня көндөң 
оҙонлоғо 2. геогр. оҙонлоҡ; западная долгота 
көнбайыш оҙонлоҡ

ДОЛГОТЕРПЁНИЕ с  сабырлыҡ, ҙур сыҙам
лылыҡ (түҙемлелек); благодарйть за долготер
пение сабырлыҡ өсөн рәхмәт әйтеү

ДОЛГУНЁЦ: лён-долгунёц м оҙон сүсле етен 
ДО ЛЕВбЙ I, -ая, -ое буй, буйға; долевой 

разрез дерева ағасты буйға (буй) ярыу
ДО ЛЕВбЙ II, -ая, -ое өлөшләп бүленә тор

ған, өлөшләтә; долевое участие өлөшләтә ҡат
нашлыҡ, өлөшкә Kepej (инеү)

ДОЛЕДНИКбВЫ И, -ая, -ое боҙлоҡ дәүеренә 
тиклемге; доледниковый перйод боҙлоҡ дәүе
ренә тиклемге осор

ДОЛЕЖАТЬ сов. 1. до чего -ғансы/-гәнсе 
ятыу, саҡлы ятыу; долежать до выздоровления 
һауыҡҡансы ятыу 2. (дозреть) өлгөргәнсе 
(етешкәнсе, бешкәнсе) ятыу; помидоры должны 
долежать помидорҙар етешкәнсе ятырға тейеш 

ДОЛЕЖИВАТЬ несов. см. долежать 
ДОЛЕЗАТЬ несов. см. долезть 
ДОЛЁЗТЬ соө. барып (килеп, тырмашып) ме

неү, менеп етеү; долезть до макушки дерева 
ағас башына менеп етеү

ДОЛЕТАТЬ несов. см. долетёть 
ДОЛЕТЁТЬ соө. 1. осоп барып (килеп) етеү 

2. перен. (донестись — о звуках, запахах и 
т.д.) ишетелеү, (тауышы) барып (килеп) етеү; с 
озера долетел крик күлдән тауыш ишетелде 

ДОЛЁЧИВАТЬ несов. см. долечить 
ДОЛЕЧИВАТЬСЯ несов. страд, от долечи

вать
ДОЛЕЧИТЬ сов. кого-что 1. дауалап бөтө

рөү, ауырыуы бөткәнсе (ауырыуын бөтөргәнсе) 
дауалау, дауалап бөтөрөп ҡуйыу 2. разг. дауа-

10:



ДОЛЖЕН
лай белмәйенсә ауырыуҙың хәлен насарайтыу, 
яңылыш дауалау

ДбЛ Ж ЕН  в знач. сказ. 1. кому (обязан) бу
рыслы булыу, бирәсәкле булыу; я вам должен 
сто рублей минең һеҙгә йөҙ һум бирәсәгем бар 
2. с неопр. тейеш; мы должны вернуться беҙ 
ҡайтырға тейешбеҙ ♦ должно быть в знач. 
вводи, сл. ихтимал, моғайын

ДОЛЖНИК м бурыслы (бирәсәкле) ир-ат; 
должнйца ж бурыслы (бирәсәкле) ҡатын-ҡыҙ 

дблжно в знач. сказ., безл., с неопр. кә
рәк, тейеш, ярай; дблжно слушаться старших 
ололарҙы тыңларға кәрәк

должностнбй, -ая, -ое урындағы, хеҙмәт
тәге, вазифалағы, дәүләт хеҙмәтендәге, хеҙмәт ...ы, 
вазифа ...ы; должностные обязанности вазифа 
бурыстары ♦ должностное лицо вазифалы кеше 

дблжность ж вазифа, хеҙмәт, хеҙмәт 
урыны; дблжность директора директор вази
фаһы; занимать дблжность вазифа биләү

ДбЛЖ НЫ Й, ая, ое 1. тейешле; на должной 
высоте тейешле юғарылыҡта 2. в знач. сущ. 
должное с тейешле баһа, тейешлеһе; отдать 
должное тейешле баһа биреү 

ДОЛИВАТЬ несов. см. долйть 
ДОЛИНА ж үҙән, уй, уйһыу, үҙәк; (горная) 

ҡул; широкая долина киң үҙән
долинныи, -ая, -ое үҙән ...ы; долйнные 

земли үҙән ерҙәр
ДОЛИТЬ сов. что, чего өҫтәү, өҫтәп ҡойоу 

(һалыу), тултырыу, тултырғансы һалыу (ҡо
йоу); долйть молока в какао какаоға һөт өҫтәп 
ҡойоу

ДбЛЛАР м доллар (АҠШ, Канада, Австра
лия һ.б. илдәрҙә аҡса берәмеге)

ДбЛЛАРОВЫ Й, -ая, -ое доллар ...ы 
ДОЛОЖИТЬ I сов. 1. что и без доп. яҙып 

(һөйләп) биреү; доложить о результатах про
верки тикшереү һөҙөмтәләрен яҙып биреү 
2. что, о ком-чём и без доп. белгертеү, рәсми 
хәбәр итеү, әйтеү; доложить о приходе предста
вителя вәкилдең килеүе тураһында хәбәр итеү 

ДОЛОЖИТЬ II сов. что\ разг. 1. чего өҫтәү, 
өҫтәп һалыу, тултырыу; доложйть каши в та
релку тәрилкәгә бутҡа өҫтәп һалыу 2. (окончитъ 
кладку) һалып (сығарып) бөтөрөү (бөтөү); до
ложйть печь мейесте сығарып бөтөү

долбй нареч.', разг. юғалһын, юҡ булһын, 
бөтһөн; уйдй с глаз долбй күҙемдән юғал, күҙ 
алдымдан юҡ бул; долбй войну! бөтһөн һуғыш!

ДОЛОМАТЬ сов. что ватып (һындырып, 
емереп) бөтөрөү; доломать кресло креслоны ва
тып бөтөрөү

ДОЛОМАТЬСЯ несов. страд, от доломать
ДОЛОМИТ м; мин. доломит (кальцийлы, 

магнезийлы аҡһыл-һорголт таш)
ДОЛОМИТОВЫЙ, -ая, -ое 1 . доломитлы, 

доломиты булған, доломит ...ы; доломитовый

пласт доломитлы ҡатлам 2. доломит ...ы, доло
миттан яһалған; доломитовые изделия доломит
тан яһалған әйберҙәр

ДО ЛО Тб с 1. ҡасау 2. горн. бырау (нефть 
быраулау эшендә)

ДбЛЬКА ж 1. уменъш. от доля 2. (частъ 
плода цитрусовых) өлөш, бүлкә; долька апель 
сйна әфлисун бүлкәһе

дбля ж 1. өлөш, киҫәк; разделить на доли
киҫәктәргә бүлеү 2. (судьба) яҙмыш, тәҡдир; 
горькая дбля әсе яҙмыш; счастлйвая доля бәхет 
ле яҙмыш ♦ доля правды бер аҙ дөрөҫлөк; на 
долю (выпасть, прийтйсь) чью, кому өлөшкә 
төшөү

ДОМ м 1. ой, йорт; деревянный дом ағас ой; 
детский дом балалар йорто 2. йорт, хужалыҡ; 
хлопотать по дбму хужалыҡ (йорт) эше менән 
шөғөлләнеү 3. ой эсе, ғаилә; всем домом пойтй в 
гости ғаилә менән ҡунаҡҡа барыу; принять в 
дом ғаиләгә алыу 4. йорт; Дом культуры Мәҙә
ниәт йорто; дом отдыха ял йорто 5. (династия, 
род) зат, ырыу, нәҫел; дом Романовых Рома- 
новтар нәҫеле ♦ на дом өйгә; на дому өйҙә 

ДбМ А  нареч. 1. өйҙә; находйться дома өйҙә 
булыу 2. (в родных местах) илдә, тыуған яҡта; 
у себя дома лучше үҙеңдең илеңдә яҡшыраҡ ♦ 
как дома (быть, чувствовать и т.д.) тартынмау, 
иркен, өйҙәге кеүек тотоу; не все дома у кого 
аҡылы етешмәй, ҡырҡҡа берәү тулмай, утыҙ 
туғыҙлы

ДОМАШНИИ, -яя, -ее 1. өйҙәге, йорттағы, 
ой (йорт) ...ы; домашний адрес ой адресы; до
машняя обстановка ой шарты 2. (о животных) 
йорт ...ы; домашние животные йорт хайуандары 
3. өйҙә әҙерләнгән; домашний обед өйҙә әҙер
ләнгән төшкө аш 4. в знач. сущ. домашние мн. 
өйҙәгеләр, ой эсе; как твой домашние? өйҙәгелә
рең нисек? ♦ домашний арест өйҙәге тотҡонлоҡ, 
өйҙән сыҡмаҫҡа ҡушыу; домашний очаг тыуған 
йорт

ДбМ БРА, ДОМБРА и обл. ДУМБЫРА ж;
муз. думбыра (төрки халыҡтарҙа ҡыллы музы
ка ҡоралы)', башкйрская домбра башҡорт думбы
раһы; казахская домбра ҡаҙаҡ думбыраһы; иг
рать на домбре думбыра сиртеү, думбырала уйнау 

ДОМБРЙСТ м и ДОМБРЙСТКА ж думбы 
расы, думбырала уйнаусы; квартет домбрйстов 
думбырасылар квартеты

ДбМ ЕННЫ Й, -ая, -ое домна ...ы, домнала; 
доменная печь домна мейесе; доменная плавка 
домнала иретеү

ДбМЕНЩ ИК м домнасы, домнала эшләүсе 
ДОМИНАНТА ж\ книжн. 1. доминанта, төп 

идея, төп билге 2. лингв, төп һүҙ (синонимдар 
рәтендә)

ДОМИНАНТНЫЙ, -ая, -ое өҫтөнлөк итеүсе, 
хөкөм һөрөүсе; доминантное слово өҫтөнлөк 
итеүсе һүҙ 
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доминибн м доминион (Бөйөк Британия 
империяһы эсенә ингән цҙ аллы дәцләттәр — 
элекке колониялар исеме)

ДОМИНИРОВАНИЕ с см. доминйровать 
ДОМИНИРОВАТЬ несов. өҫтөнлөк алыу 

(итеү), өҫтөн булыу; в выступлении доминйро 
вала одна мысль сығышта бер фекер өҫтөнлөк 
алды

ДОМИНбI с нескл. домино (маскарад кос
тюмы һәм шул костюмды кейгән кеше)

ДОМИНб II с нескл. домино (уйын); играть 
в домино домино уйнау

ДОМКРАТ м домкрат, шаҡбаҫар (цтә ауыр 
нәмәләрҙе, мәҫ., машинаны һ.б. кцтәрец меха
низмы)', ручной домкрат ҡул домкраты

ДбМНА ж домна (тимер рудаһынан суйын 
ҡойоу мейесе)

домовитый, -ая, -ое хәстәрле, хужалыҡ
сыл, хәстәрлекле; домовитая хозяйка хәстәрле 
хужабикә

ДОМОВЛАДЁЛЕЦ м йорт (өй) хужаһы; до
мовладелица ж йорт (өй) хужабикәһе, йортҡа 
(өйгә) хужа ҡатын-ҡыҙ; собрание домовла
дельцев өй хужалары йыйылышы

ДОМОВЛАДЁНИЕ с; офиц. йорт биләү (ер 
менән бергә)

ДОМОВНИЦА ж; прост, йортта ҡалыусы, 
йортто ҡарап тороусы ҡатын-ҡыҙ

ДОМОВНИЧАТЬ несов.', прост, йортто (өй
ҙө) ҡарау (һаҡлау)

домовбдство с йорт хужалығы 
(1. йортто, хужалыҡты алып барыу 2. йорт 
хужалыгы буйынса белешмә)

домовбй м\ фольк. йорт (өй) эйәһе 
домбвый, -ая, -ое йорт (өй) ...ы; домбвый 

водопровод йорт һыу үткәргесе; домбвый свер
чок өй сиңерткәһе ♦ домовая кнйга йорт ке
нәгәһе

ДОМОГАТЕЛЬСТВО с нахаҡ дәғүә, нигеҙ
һеҙ талап; отвергнуть домогательства чъи-л. бе
рәйһенең нигеҙһеҙ талабын кире ҡағыу

ДОМОГАТЬСЯ несов. кого-чего-л. берәй 
нәмәгә хаҡһыҙ (урынһыҙ) дәғүә итеү

домбй нареч. 1. өйгә; пойтй домбй өйгә 
ҡайтыу 2. (в родные места) тыуған яҡҡа (илгә); 
возвращаться домбй тыуған яҡҡа ҡайтыу 

ДОМОЛАЧИВАТЬ несов. см. домолотить 
ДОМОЛАЧИВАТЬСЯ несов. страд, от до

молачивать
ДОМОЛОТИТЬ сов. что ашлыҡ (иген) һу

ғып бөтөү, иген һуғыуҙы тамамлау
домолбть сов. тарттырыу, тарттырып бө

төү; домолбть зерно игенде тарттырып бөтөү 
ДОМОРбЩЕННЫЙ, ая, ое 1. йортта (ху

жалыҡта) үҫтерелгән (тәрбиәләнгән); доморо
щенные лошади хужалыҡта үҫтерелгән аттар 
2. перен., ирон. урта ҡул, примитив, сикләнгән 
(фекерле); доморощенный поэт урта ҡул шағир

ДОМОСЁД м и ДОМОСЁДКА ж өйҙә генә 
ултырыусы, өй тауығы

ДОМОСТРОЙТЕЛЬСТВО с йорттар (өйҙәр) 
һалыу, торлаҡ төҙөү

ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое йорт (өй) 
һалыу ...ы; домостроительный комбинат йорт 
һалыу комбинаты

ДОМОТАТЬ сов. что урап (сырмап) ҡуйыу; 
домотать клубок йомғаҡты урап ҡуйыу

ДОМОТКАНЫЙ, -ая, -ое ҡулдан һуғылған; 
домотканый палас ҡулдан һуғылған балаҫ; до
мотканое сукно ҡулдан һуғылған тула

ДОМОУПРАВЛЁНИЕ с йорт(тар) идараһы, 
йорт идаралығы; зайти в домоуправление йорт 
идаралығына инеү

домохозйин м йорт (өй) хужаһы 
ДОМОХОЗЙЙКА ж 1. хужабикә 2. балалар 

(йорт) ҡарап ултырған ҡатын-ҡыҙ (бер ерҙә лә 
эшләмәгән)

домохозййство с см. домоуправление 
ДОМОЧАДЦЫ обычно мн. (ед. домочадец 

м); уст. өй эсе, ғаилә ағзалары
ДОМРАБбТНИЦА ж хеҙмәтсе ҡатын-ҡыҙ 
ДОМЧАТЬ сов. 1. кого-что', разг. елдереп 

(осортоп) алып барып еткереү, елдереп (осор- 
топ) килтереп ҡуйыу; лошади домчали нас до 
деревни аттар беҙҙе ауылға елдереп килтереп ет
керҙе 2. см. домчаться

ДОМЧАТЬСЯ сов.', разг. елдереп барып етеү; 
быстро домчаться тиҙ елдереп барып етеү

ДбМЫСЕЛ м фараз итеү, уйҙырма; пустые 
домыслы буш уйҙырмалар

ДОМЫСЛИВАТЬ несов. см. домыслить 
ДОМЫСЛИВАТЬСЯ несов. страд, от до

мысливать
ДОМЫСЛИТЬ сов. что и без доп. уйлап ет

кереү (сығарыу), фараз итеп ҡуйыу 
домышлйть несов. см. домыслить 
домышлйться несов. страд, от до- 

мышлять
ДОНАГА нареч.', разг. шыр яланғас, инәнән 

тыума (яланғас)
ДОНАШИВАТЬ несов. см. доносить I 
ДОНАШИВАТЬСЯ несов. 1. см. доноситься I; 

2. страд, от донашивать
ДОНГ м донг (Вьетнам аҡса берәмеге) 
ДОНЁЛЬЗЯ нареч.', разг. самаһыҙ, сикһеҙ, 

саманан (сиктән) тыш; быть донельзя настойчи
вым сикһеҙ ныҡыш булыу

ДОНЕСЁНИЕ с белдереү, хәбәр итеү (һцҙ 
менән йә яҙма рәцештә); короткое донесение 
ҡыҫҡа ғына белдереү яһау

ДОНЕСТИ I сов. 1. кого-что алып барыу, 
килтереү, алып барып ҡуйыу (еткереү), килте
реп еткереү; донести вовремя ваҡытында алып 
барып еткереү 2. (о звуках, запахах) ишеттереү, 
еткереү; ветер донёс звуки выстрела ел атыу 
тауыштарын ишеттерҙе

ДОНЕСТИ



ДОНЕСТИ II сов. 1. белдереү яһау, хәбәр 
итеү; донестй до командйра командирға хәбәр 
итеү 2. на кого и без доп. ошаҡлау, әләкләү, 
өҫтөнән һөйләү (яҙыу); донестй на невиновного 
ғәйепһеҙ кеше өҫтөнән һөйләү

ДОНЕСТИСЬ сов. 1. ишетелеү, килеү; до- 
неслйсь раскаты грома күк күкрәү тауышы ише
телде 2. перен. (дойти до сведения) барып (ки
леп) етеү, хәбәр килеү (ишетелеү); донёсся слух 
хәбәр ишетелде

ДОНЖУАН м донжуан (ҡатын-ҡыҙ арты
нан йөрөргә яратыусы)

ДО НИЗУ нареч. аҫҡа (түбәнгә) тиклем 
♦ сверху донизу өҫтән аҫҡа тиклем 

ДОНИМАТЬ несов. см. донять 
ДОНКИХОТ м донкихот (хыялый, диуана 

кеше)
ДОНКИХОТСТВО С ДОНКИХОТЛЫҠ 
ДОННИК м ҡандала үләне; белый донник аҡ 

ҡандала үләне; лекарственный донник һары 
ҡандала үләне

дойный, -ая, -ое һыу төбө ...ы, һыу 
төбөндә йәшәүсе; донные рыбы һыу төбөндә 
йәшәүсе балыҡтар

ДОНОР м донор (ҡан биреп тороусы) 
ДОНОРСКИЙ, -ая, -ое донор ...ы, донорлыҡ 

...ы; донорская кровь донор ҡаны; донорский 
пункт донорлыҡ пункты

ДОНОРСТВО с  донорлыҡ 
ДОНОС м донос, ошаҡ, яла 
ДОНОСЙТЕЛЬСТВО с ошаҡ һөйләү, яла 

яғыу; заниматься доносйтельством ошаҡ һөйләп 
йөрөү

ДОНОСИТЬ I сов. 1. что ташып бөтөрөү 
(бөтөрөп ҡуйыу); доносйть дрова в сёни утын
ды соланға ташып бөтөрөү 2. что кейеп туҙ
ҙырыу (туҙҙырып бөтөрөү), туҙғансы кейеү; до
носйть шапку брата ағайҙан ҡалған бүректе кей
еп туҙҙырыу 3. кого (о ребёнке) етлектереү, 
ваҡытына еткереү; доносйть ребёнка баланы ет
лектереп тыуҙырыу

ДОНОСИТЬ II несов. см. донестй I 
ДОНОСЙТЬ III несов. см. донестй II 
ДОНОСИТЬСЯ I сов. ( износиться) туҙыу, 

ылбырап бөтөү (кейем-һалым тураһында) 
ДОНОСИТЬСЯ II несов. см. донестись 
ДОНОСЧИК м и ДОНОСЧИЦА ж ошаҡсы, 

яла яғыусы, кеше өҫтөнән һөйләүсе
ДОНЫНЕ нареч/, высок, әлегәсә, хәҙергәсә, 

бөгөнгәсә, бөгөнгә тиклем (ҡәҙәре, саҡлы)
донйть сов. что\ разг. маҙаға тейеү, тең

кәне ҡоротоу, аптыратып бөтөрөү; донять не
уместными вопросами кого-л. урынһыҙ һорауҙар 
менән маҙаһына тейеү

ДООБЁДЕННЫИ, -ая, -ое төшкө ашҡа тик
лемге; дообеденное время төшкө ашҡа тиклемге 
ваҡыт

ДОНЕСТИ
ДООКТЙБРЬСКИЙ, -ая, -ое Октябрь рево

люцияһына тиклемге, Октябрь революцияһына 
тиклем булған; дооктябрьский перйод Октябрь 
революцияһына тиклемге дәүер

ДОПАРИВАТЬ несов. см. допарить 
ДОПАРИВАТЬСЯ несов. 1. см. допариться 

2. страд, от допаривать
ДОПАРИТЬ сов. 1. что быҡтырып сығарыу 

(ҡуйыу) 2. бешекләү, бешекләп ҡуйыу
ДОПАХАТЬ сов. что һөрөп бөтөрөп ҡуйыу, 

(ҡалғанды) һөрөп ҡуйыу
ДОПАХИВАТЬ несов. см. допахать 
ДОПЕВАТЬ несов. см. допёть 
ДОПЁТЬ сов. что йырлап бөтөү (бөтөрөү, 

бөтөрөп ҡуйыу); допёть пёсню йырҙы йырлап 
бөтөү

ДОПЕЧАТАТЬ сов. что 1. (кончитъ печа
тать) баҫып бөтөү (бөтөрөү) 2. өҫтәп баҫыу; до
печатать ещё десять странйц йәнә ун бит өҫтәп 
баҫыу

ДОПЕЧАТЫВАТЬ несов. см. допечатать
ДОПЕЧАТЫВАТЬСЯ несов. страд, от до

печатывать
ДОПЁЧЬ сов. 1. что (окончить печь) беше

реп алыу, бөткәнсе бешереү; допёчь пирожкй 
бөй өрөктәрҙе бешереп алыу 2. чего\ разг. 
(испечь дополнительно) өҫтәп бешереү, ҡыҙ
ҙырыу 3. кого-что; перен., прост, сығырынан 
сығарыу, ахыр сиккә еткереү

ДОПЁЧЬСЯ сов. бешеү, бешеп сығыу; пиро 
гй допеклйсь бәлештәр бешеп сыҡты 

ДОПИВАТЬ несов. см. допйть 
ДОПИВАТЬСЯ несов. 1. см. допйться 

2. страд, от допивать
ДОПИНГ м допинг (организмды яһалма кө

сәйтә торган дарыу, сара)
ДОПИСАТЬ сов. что 1. яҙып бөтөрөү (бө

төү); дописать письмо хатты яҙып бөтөрөү 
2. өҫтәп яҙыу (яҙып ҡуйыу); дописать ещё 
несколько слов тағы бер нисә һүҙ өҫтәп ҡуйыу 

ДОПИСЫВАТЬ несов. см. дописать 
ДОПИТЬ сов. что эсеп (бөтөү) бөтөрөү, 

(бөткәнсе) эсеп ҡуйыу; допйть чай сәй эсеп 
бөтөү

ДОПИТЬСЯ соә.\ разг. әсеүҙең сигенә етеү 
♦ допйться до чёртиков күҙенә ен-пәрей күрен
гәнсе (күҙе аларғансы) эсеү

ДОПЛАТА ж 1. см. доплатйть — доплачи
вать 2. өҫтәмә түләү; небольшая доплата бер аҙ 
өҫтәмә түләү

ДОПЛАТИТЬ сов. что түләп бөтөү, ту
лыһынса түләү, ҡалған өлөшөн түләү, өҫтәмә 
түләп ҡуйыу

ДОПЛАТНОЙ, -ая, -ое 1. өҫтәмә түләү инде
релә торған; доплатная касса өҫтәмә түләү инде
релә торған касса 2. түләүле, түләп алына тор
ған; доплатное письмо түләп алына торған хат 

ДОПЛАЧИВАТЬ несов. см. доплатйть
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ДОПЛАЧИВАТЬСЯ несов. страд, от до
плачивать

ДОПЛЕСТИ сов. что (косу) үреп бөтөү; (ве
рёвку) ишеп бөтөү; (кружева) бәйләп бөтөү 

ДОПЛЕСТИСЬ сов. до чего', разг. көскә (көс- 
хәлгә) барып (ҡайтып) етеү

ДОПЛЕТАТЬ несов. см. доплестй 
ДОПЛЫВАТЬ несов. см. доплыть 
ДОПЛЫТЬ сов. 1. до чего йөҙөп барып (ки

леп) етеү; доплыть до берега ярға йөҙөп килеп 
етеү 2. перен. барып (килеп) етеү, ишетелеү; до
плыли звуки музыки музыка тауышы килеп етте 

допбдлинно нареч.', разг. бик асыҡ, бик 
яҡшы; нам это допбдлинно известно беҙгә был 
бик яҡшы билдәле

допбдлинный, -ая, -ое разг. дөрөҫ, 
ысын, раҫ; доподлинные сведения дөрөҫ мәғ
лүмәттәр

ДОПОЗДНА нареч.', разг. төн уртаһы еткән
се, төн уртаһына тиклем (хәтле), бик һуңлап; 
проговорйть допоздна төн уртаһы еткәнсе һөй
ләшеп ултырыу

ДОПОЛЗАТЬ несов. см. доползти
ДОПОЛЗТИ сов. 1. шыуышып (үрмәләп) ба

рып (килеп) етеү; змея доползла до норы йылан 
ояһына шыуышып барып етте 2. перен., разг. 
көскә-көскә (саҡ-саҡ, ауырлыҡ менән) килеп 
етеү; автобус дополз до деревни автобус ауылға 
саҡ-саҡ килеп етте

ДОПОЛНА нареч.', разг. тултырғансы, тул
тыра; налйть дополна тултырғансы һалыу

ДОПОЛНЕНИЕ с 1. см. дополнить — допол
нять 2. өҫтәмә, ҡушымта; дополнение к резо
люции резолюцияға ҡушымта 3. грам. тулты
рыусы; прямое дополнение тура тултырыусы; 
косвенное дополнение ситләтелгән тултырыусы 
♦ в дополнение к чему -ға/-гә өҫтәп, өҫтәмә 
итеп

ДОПбЛНЕННЫЙ, -ая, -ое өҫтәлгән, тулы
ландырылған, арттырылған; исправленное и до
полненное издание книги китаптың төҙәтелгән 
һәм тулыландырылған баҫмаһы

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. өҫтәмә; 
дополнительная подписка на газеты гәзиттәргә 
өҫтәмә яҙылыу; дополнительный отпуск өҫтәмә 
ял 2. грам. тултырыусы; дополнительное при
даточное предложение тултырыусы эйәрсән 
һөйләм ♦ дополнительные цвета физ. спектрҙың 
өҫтәмә төҫтәре

допблнить сов. что өҫтәү, тултырыу, 
өҫтәп тултырыу, тулыландырыу; допблнить са
мовар самауырға өҫтәү; допблнить статью 
мәҡәләне тулыландырыу

дополнять несов. см. допблнить ♦ допол
нять друг др5та иш менән ҡуш булыу, береһен- 
береһе тултырыу

ДОПОЛНЯТЬСЯ несов. 1 .см . дополниться 
2. страд, от дополнять

ДОПОЛУЧАТЬ несов. см. дополучить
ДОПОЛУЧИТЬ сов. что алып бөтөрөү, алып 

бөтөрөп ҡуйыу; дополучйть зарплату эш хаҡын 
алып бөтөрөү

допотбпный, -ая, -ое разг., шутл. бик 
боронғо, иҫке, иҫкереп бөткән, артта ҡалған, хан 
заманғы; допотопные взгляды иҫке ҡараштар; 
допотопные способы обработки землй бик бо 
ронғо ер эшкәртеү ысулы

Д ОПРАШИВАНИЕ с см. допрашивать 
ДОПРАШИВАТЬ несов. 1. см. допросйть 

2. разг. ентекләп һорашыу, төпсөнөү, һоранып 
төбөнә төшөү

ДОПРИЗЫВНИК м допризывник (хеҙмәткә 
саҡырылыуҙан алда башлатыс хәрби әҙерлек 
цтецсе)

ДОПРИЗЫВНЫИ, -ая, -ое хәрби хеҙмәткә 
саҡырылыуға тиклемге, хәрби хеҙмәт ...ы; до
призывный возраст хәрби хеҙмәткә саҡыры
лыуға тиклемге йәше; допризывная подготовка 
хәрби хеҙмәткә саҡырылыуға тиклемге әҙерлек 

ДО П РбС  м допрос, яуап алыу; подвергать 
допросу допросҡа тарттырыу

ДОПРОСИТЬ сов. кого-что һорау алыу; до
просйть свидетелей шаһиттарҙан һорау алыу 

ДОПРОСИТЬСЯ сов.', разг. (обычно с отри
цанием) һорап (ялынып) ала алмау, һорап (ялы
нып) алып булмау; денег у него никто не до
просится берәү ҙә унан аҡса һорап ала алмай 

ДОПРЫГАТЬСЯ сов.', разг. һикерәнләй тор
ғас бәләгә тарығыу, үҙ башына һикерәңләү 

ДОПРЫГНУТЬ сов. һикереп (ырғып) барып 
етеү (төшөү); собака допрыгнула до забора эт 
ҡоймаға тиклем ырғыны

ДбП УСК м 1. (право входа, доступа) (инеү
гә, кереүгә) рөхсәт; иметь допуск к больному 
ауырыуға инергә рөхсәт булыу 2. тех. тайпы
лыш сиге (деталдәрҙең нормага бер аҙ тап 
килмәце)

ДОПУСКАТЬ несов. 1. кого-что, к чему (по
зволятъ, разрешать) инергә (керергә) рөхсәт 
итеү, индереү, ҡатнашырға мөмкинлек биреү; 
допускать посетйтеля к больному ауырыу эргә 
һенә килгән кешене индереү; допускать к эк
заменам имтихандарҙа ҡатнашырға рөхсәт итеү 
2. что и с неопр. ирек биреү, юл ҡуйыу; нельзя 
этого допускать быға юл ҡуйырға ярамай; не 
допускать (и) мысли ундай уйҙы башҡа ла кил
термәү, ул турала уйларға ла ярамау 3. что 
(предполагать, считать возможным) фараз 
итеү; допускать, что в жйзни произойдут пере
мены тормошта үҙгәрештәр булырын фараз итеү 
4. что ебәреү, яһау; допускать ошйбку хата 
ебәреү

ДОПУСКАТЬСЯ несов. 1. рөхсәт ителеү (би
релеү), ебәрелеү, индерелеү; дети до шестнад
цати лет не допускаются ун алты йәшкә тиклем
ге балаларға рөхсәт ителмәй 2. страд, от допу- 
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скать; грубости не допускались тупаҫлыҡҡа 
ирек ҡуйылмай ине

ДОПУСТИМЫЙ, -ая, -ое рөхсәт ителә тор
ған, (мөмкин) була торған; допустимые неточно
сти була торған етешһеҙлектәр

ДОПУСТЙТЬ сов. 1. см. допускать 2. ө 
знач. вводи, сл. допустим әйтәйек, ти, фараз 
итәйек, ти; допустим, что это так шулай ҙа 
булһын, ти; шулай тип әйтәйек, ти

ДОПУЩЕНИЕ с 1. см. допускать 1; допу
щение к экзаменам имтихандарға (инергә) 
рөхсәт 2. фараз

ДОПЫТАТЬСЯ сов.\ разг. һорашып (соҡсо
ноп, төпсөнөп) белеү; я допытался, где он был 
уның ҡайҙа булғанын мин төпсөнөп белдем 

ДОПЫТЫВАТЬСЯ несов. см. допытаться 
ДОПЬЯНА и ДбПЬЯНА нареч.; разг. иҫер

гәнсе, иҫерткәнсе, лаяҡыл булғансы; поить допь
яна иҫергәнсе эсереү

ДОРАБАТЫВАТЬ несов. см. доработать 
ДОРАБАТЫВАТЬСЯ несов. 1. см. дора 

ботаться 2. страд, от дорабатывать
ДОРАБбТАТЬ сов. 1. эшләп бөтөү; дора

ботать проект проектты эшләп бөтөү 2. перен. 
эшкәртеү; доработать пьесу пьесаны эшкәртеү 

ДО РАБбТ АТЬСЯ с о в р а з г .  хәлдән тайған
сы эшләү

ДОРАБбТКА ж см. доработать — дорабатывать
ДОРАССВЁТНЫЙ, -ая, -ое таң алдындағы, 

таң алды ...ы; дорассветный холод таң алдын
дағы һалҡын

ДОРАСТАТЬ несов. см. дорасти
ДОРАСТИ сов. үҫеү, үҫеп етеү; дерево до

росло до крыши дома ағас өй ҡыйығына тиклем 
үҫеп етте ♦ нос не дорос шутл. танау аҫты 
кипмәгән, хәленән килерлек түгел

ДОРАСТИТЬ сов. кого-что берәй сиккә 
(ваҡытҡа) тиклем үҫтереү; дорастйть до сем
надцати лет ун ете йәшкә тиклем үҫтереү 

ДОРАЩИВАТЬ несов. см. дорастйть 
ДОРВАТЬ сов. что 1. йыртып бөтөрөү, 

йыртҡыслау 2. разг. кейеп туҙҙырыу; дорвать 
сапогй итекте кейеп туҙҙырыу

ДОРВАТЬСЯ сов.\ прост, йомолоу, ябыры
лыу, ташланыу; ребята дорвались до горячей 
пищи балалар ҡайнар ашҡа ябырылды

ДОРЕВОЛЮ ЦИбННЫЙ, ая, ое револю- 
цияға тиклемге (хәтлемге); дореволюционная 
деревня революцияға тиклемге ауыл

ДОРЕФбРМ ЕННЫ Й, -ая, -ое реформаға 
тиклемге, реформаға хәтлем булған

ДОРИСОВАТЬ сов. кого-что 1. (һүрәтте) 
төшөрөп, эшләп бөтөрөү; дорисовать портрет 
портретты эшләп бөтөрөү 2. перен. (образды) 
һынландырыу; дорисовать детали образа образ
дың ваҡ һыҙаттарын һынландырыу

ДО РбГА ж 1. в рази. знач. юл; железная до
рога тимер юл; просёлочная дорога ауыл

ДОПУСТИМЫЙ
(баҫыу) юлы; шоссейная дорога шоссе юл; боль
шая дорога оло юл; торная дорога таҡыр юл; 
столбовая дорога уст. маяҡлы юл, бағаналы 
(саҡрымлы) юл; ухабистая дорога урғылйын 
(һикәлтәле) юл; выйти на дорогу юлға сығыу 
(сығып тороу); сбиться с дороги юлдан яҙыу, 
аҙашыу; дорогу! юл бирегеҙ! 2. (путешествие) 
юл, сәфәр; отправляться в дорогу юлға (сәфәр) 
сығыу; написать письмо с дороги юлдан хат 
яҙыу 3. перен. (средство) юл, сэра; упорный 
труд — дорога к успеху ныҡышмалы хеҙмәт — 
уңышҡа ирешеү сараһы ♦ дать (уступить) до
рогу юл биреү, ҡамасауламау; идти своей до
рогой үҙ юлынан (үҙ юлы менән) китеү; перебе
жать дорогу юлына арҡыры сығыу; пойтй по 
плохой дороге насар юлға баҫыу; пробйть себе 
дорогу үҙ-үҙенә юл ярыу; скатертью дорога! ана 
бара юлың!; стать (встать, стоять) поперёк до
роги юлға арҡыры төшөү, юлында кәртә булып 
тороу; на дороге не валяется юлда ятмай (та
быуы анһат тцгел); туда (ему) и дорога шул 
кәрәк, яҡшы булған

ДбРО ГО  нареч. 1. ҡыйбат, ҡиммәт; дорого 
заплатйть ҡыйбат түләү; дорого стоит ҡиммәт 
тора 2. перен. (ценой больших усилий) ҡый
батҡа, ҡиммәткә, ауырға; успех ему дорого дос
тался уңыш уға бик ҡыйбатҡа төштө ♦ дорого 
бы дал (заплатил) әллә ниҙәр бирер инем (ҙур 
теләк белдергәндә)

ДОРОГ ОВЙЗНА ж ҡыйбатсылыҡ, ҡиммәтсе
лек; страдать от дороговизны ҡиммәтселектән 
ыҙаланыу

ДО РбГО Й нареч. юлда, юл ыңғайында, юл
да барғанда; договориться дорогой юл ыңғайын
да килешеү

ДО РО ГбЙ , -ая, -ое 1. (дорогостоящий) ҡим
мәтле, ҡыйбатлы; дорогие вёщи ҡиммәтле әй- 
берҙәр 2. перен. (ценный) ҡиммәт, яҡын; нам 
дорога память о героях беҙгә батырҙарҙың 
иҫтәлеге ҡиммәт 3. (любимый) ғәзиз, ҡәҙерле; 
дорогой друг ҡәҙерле дуҫ; мой дорогой сын ми 
нең ғәзиз улым 4. в знач. сущ. дорогой м и до
рогая ж һөйөклө, ҡәҙерле ♦ дорогой ценой күп 
ҡорбандар биреп, күп көс түгеп (ниҙер эшләц) 

ДОРбДНОСТЬ ж тулы кәүҙәлелек, тулы
лыҡ, таҙалыҡ

ДО РбДН Ы Й , -ая, -ое таҙа, тулы, йыуан 
(кәүҙәле); дородная женщина тулы кәүҙәле 
ҡатын

ДО РбДСТВО с таҙалыҡ, тулы кәүҙәлелек, 
кәүҙә таҙалығы (мыҡтылығы)

ДОРОЖАТЬ несов. ҡыйбатланыу, ҡиммәт
ләнеү, хаҡы артыу (күтәрелеү); продукты доро
жают аҙыҡ-түлек ҡиммәтләнә

ДОРОЖИТЬ несов. кем-чем ҡәҙерләү, ҡәҙе
рен белеү, иҫәпкә алыу; дорожить мнением дру
га дуҫтың фекере менән иҫәпләшеү; дорожйть 
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свойм именем үҙ ҡәҙереңде ебәрмәү, үҙ баһаңды 
төшөрмәү (һаҡлау)

Д О РбЖ К А  ж 1. уменьш. от дорога 2. (уз
кая дорога) һуҡмаҡ юл, берләм юл 3. (узкий, 
длинный коврик, половик) иҙән балаҫы ♦ встре
титься (столкнуться) на узкой дорожке ҡара 
ҡаршы осрашыу, тар һуҡмаҡта осрашыу (цсле 
кешеләргә ҡарата)', по проторённой дорожке 
(йөрөп) өйрәнгән юлдан

ДО РбЖ Н И К м юлсы, юл төҙөүсе 
ДО РбЖ Н Ы Й , -ая, -ое юл ...ы, юлдағы, юл

да булған; дорожное стройтельство юл(дар) 
төҙөлөшө; дорожные приключения юлда булған 
мажаралар; дорожный костюм юл костюмы; до
рожный мастер юл мастеры

ДОРСАЛЬНЫЙ, ая, ое мед. дорсаль (һырт 
яҡҡа ҡағылышлы)

ДОРЫВАТЬ I несов. см. дорвать 
ДОРЫВАТЬ II несов. см. дорыть 
ДОРЫВАТЬСЯ I несов. 1. см. дорваться 

2. страд, от дорывать I
ДОРЫВАТЬСЯ II несов. 1. см. дорыться 

2. страд, от дорывать II
ДОРЫТЬ сов. что ҡаҙып бөтөү (ҡуйыу); до

рыть канаву канауҙы ҡаҙып бөтөү
ДОРЫТЬСЯ сов. ҡаҙып ташлау, ҡаҙып ба

рып етеү; дорыться до грунтовых вод ер аҫты 
һыуҙарына хәтле ҡаҙып барып етеү

ДОСАДА ж 1. ғәрлек, асыу, йән көйөү; пла
кать с досады ғәрлектән илау 2. в знач. сказ.; 
разг. (неприятность) йән көйөгө, үкенес; какая 
досада! ниндәй үкенес!

ДОСАДИТЬ сов. кому ғәрләндереү, йәнен 
көйҙөрөү, асыуын килтереү; досадить другу дуҫ
тың йәнен көйҙөрөү

ДОСАДЛИВЫЙ, -ая, -ое үкенесле, ғәрлән- 
гес, йән көйҙөргөс; досадливое чувство йән 
көйҙөргөс тойғо

ДОСАДНЫЙ, -ая, -ое үкендергес, йән көй
ҙөргөс, ғәрләндергес; досадная ошйбка үкендер
гес хата; досадное чувство вины ғәрләндергес 
ғәйеп тойғоһо

ДОСАДОВАТЬ несов. на кого-что асыу ки
леү, үкенеү, йән көйөү; досадовать на свою не
внимательность үҙеңдең иғтибарһыҙлығыңа йән 
көйөү

ДОСАЖДАТЬ несов. см. досадить
ДОСЁЯТЬ сов. что 1. (окончить сев) сәсеп 

бөтөү (бөтөрөп ҡуйыу); досеять просо тары сә
сеп бөтөү 2. (окончить просеивание) иләп бөтөү 
(бөтөрөп ҡуйыу); досеять муку ондо иләп бөтөү 

ДОСИДЁТЬ сов . -ғансы/-гәнсе ултырыу, 
саҡлы (тиклем) ултырыу; досидеть до конца со
брания йыйылыштың аҙағына саҡлы ултырыу 

ДОСЙЖИВАТЬ несов. см. досидеть дбсиня нареч. күкһелле, күкһелләнгәнсе, 
күгәргәнсе; дбсиня бледное лицо күкһелләнеп 
ағарынған йөҙ

ДОСМОТРЕТЬ
ДОСКА ж; в разн. знач. таҡта; дубовые 

доски имән таҡталар; классная доска класс 
таҡтаһы; чертёжная доска һыҙыу таҡтаһы; шах
матная доска шахмат таҡтаһы; мемориальная 
доска мемориаль таҡта; Доска почёта Почёт 
таҡтаһы ♦ до гробовой доскй гүргә ингәнсе; от 
доскй до доскй (читать) башынан аҙағынаса 
(уҡыу), өйрәнеү; стать (встать) на одну доску с 
кем кемдеңдер рәтенә баҫыу (кеүек булыу) 

ДОСКАЗАТЬ сов. что әйтеп (һөйләп) бө
төрөү (бөтөү); досказать свою мысль үҙ феке
реңде әйтеп бөтөү; досказать сказки әкиәтте 
һөйләп бөтөрөү

ДОСКАЗЫВАТЬ несов. см. досказать
ДОСКАЗЫВАТЬСЯ несов. страд, от до

сказывать
ДОСКАКАТЬ сов. саптырып (сабып) барып 

(килеп) етеү; доскакать до станции станцияға 
сабып барып етеү

ДОСКОНАЛЬНЫЙ, ая, ое ентекле, 
тәфсирле, төплө; доскональный разбор дела эш 
те ентекле тикшереү; доскональное исследова
ние төплө тикшеренеү

ДОСЛАТЬ сов. что 1. өҫтәп ебәреү, ҡалға
нын ебәреү 2. әоен. шыуҙырып (индереп, төр
төп) еткереү; дослать патрон в патронник па 
тронды патронникка индереп еткереү

ДОСЛЁДОВАНИЕ с см. доследовать; на
править дело на доследование эште ҡабаттан 
тикшерергә ебәреү

ДОСЛЁДОВАТЬ сов. что ҡабаттан (яңынан) 
тикшереү

дослбвность ж һүҙмә-һүҙ булыу, дөрөҫ 
(аныҡ) булыу

дослбвный, -ая, -ое һүҙмә-һүҙ, дөрөҫ, 
аныҡ; дослбвный перевод һүҙмә-һүҙ тәржемә 

ДОСЛУЖИВАТЬ несов. см. дослужйть 
ДОСЛУЖИВАТЬСЯ несов. см. дослужйться
ДОСЛУЖЙТЬ сов. -ға/-гә тиклем, -сы /-се 

хеҙмәт итеү (эшләү); дослужйть до окончания 
срока срогы бөткәнгә тиклем хеҙмәт итеү; дослу
жйть до пенсии пенсияға сыҡҡансы эшләү

ДОСЛУЖЙТЬСЯ сов. до чего хеҙмәт итеп 
(эшләп) ирешеү, дәрәжәһенә етеү; дослужйться 
до капитана капитан дәрәжәһенә етеү

ДОСЛУШАТЬ сов. кого-что тыңлап бөтөү, 
бөткәнсе тыңлау; дослушать музыку музыканы 
тыңлап бөтөү; дослушать товарища иптәште 
тыңлап бөтөү

ДОСЛУШИВАТЬ несов. см. дослушать 
ДОСМАТРИВАТЬ несов. см. досмотреть 
Д О СМ бТР м; спец. 1. см. досмотреть

2. спец, тикшереү; таможенный досмотр тамож
ня тикшереүе

ДОСМОТРЁТЬ сов. 1. что ҡарап бөтөрөү 
(сығыу), ҡарап бөтөү, бөткәнсе ҡарау; досмот
реть спектакль спектаклде ҡарап бөтөрөү 2. за 
кем-чем (также с отрицанием) күрмәй ҡалыу, 
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ДОСМОТРЩИК
ҡарап тороу, ҡарап еткермәү; я не досмотрел за 
ребёнком мин баланы күрмәй ҡалғанмын 3. что; 
спец, (произвести досмотр) тикшереү; досмот
реть багаж багажды тикшереп бөтөү

ДОСМбТРЩ ИК м тикшереүсе, тикшереп то
роусы

ДОСОВЁТСКИЙ, -ая, -ое советҡа (совет
тарға) тиклемге, совет власына тиклем булған; 
досоветский перйод совет власына тиклемге 
дәүер

ДОСбХНУТЬ сов. кибеп сығыу (бөтөү), 
ҡороу

ДОСПАТЬ сов.; разг. 1. до чего -ға/-гә ҡәҙәр 
(тиклем) йоҡлау; доспать до восьмй часов утра 
иртәнге һигеҙгә ҡәҙәр йоҡлау 2. йоҡлап үткәреү; 
доспать ночь спокойно төндө тыныс йоҡлап 
үткәреү

ДОСПЁХИ мн. (ед. доспёх м) 1. боронғо 
хәрби кейем һәм ҡоралдар; рыцарские доспёхи 
рыцарь кейеме һәм ҡоралдары 2. шутл., upon. 
кейем һәм ҡорал-ҡорамалдар (һунар кейеме һәм 
кәрәк-ярагы)

ДОСРбЧНЫ Й, -ая, -ое ваҡытынан алда 
(элек), срогынан алда; досрочное выполнение 
задания бирелгән эште ваҡытынан алда үтәү; 
досрочная сдача экзамена имтиханды срогынан 
алда тапшырыу

ДОСТАВАТЬ несов. см. достать
ДОСТАВАТЬСЯ несов. 1. см. достаться 

2. страд, от доставать
ДОСТАВИТЬ сов. кого-что 1. килтереү, 

алып килеү, килтереп китеү (еткереү); доставить 
груз на пароход йөктө пароходҡа алып килеү; 
доставить людей к месту назначения кешеләрҙе 
тәғәйенләнгән урынға килтереү 2. что (причи
нятъ, вызвать) тыуҙырыу, килтереү; доставить 
удовольствие детям балаларға шатлыҡ килте
реү, балаларҙы кинәндереү; доставить много 
хлопот күп мәшәҡәт тыуҙырыу; доставить много 
трудностей күп ҡыйынлыҡтар тыуҙырыу

ДОСТАВКА ж см. доставить 1 — достав
лять; доставка газет и журналов гәзит һәм жур 
нал килтереү

ДОСТАВЛЯТЬ несов. см. доставить
ДОСТАВЩИК м и ДОСТАВЩИЦА ж кил

тереүсе, ташыусы
ДОСТАИВАТЬ несов. см. достоять
ДОСТАТОК м 1. муллыҡ, етеш(лек); жить в 

достатке муллыҡта йәшәү; семья с достатком 
етеш ғаилә 2. мн. достатки; разг. байлыҡ, мөл
кәт; неболынйе достатки аҙ-маҙ байлыҡ (мөлкәт)

ДОСТАТОЧНО 1. нареч. (в значительной 
степени) шаҡтай, етерлек; достаточно умён 
шаҡтай аҡыллы 2. в знач. сказ., безл. булды, 
етте, етер; достаточно, больше не нужно булды, 
бүтән кәрәкмәй

ДОСТАТОЧНЫЙ, -ая, -ое етерлек, еткелек, 
кәрәк хәтле; достаточный запас продуктов етер

лек ашамлыҡ запасы; достаточный срок хра
нения һаҡлауға етерлек ваҡыт; достаточное ос
нование етерлек нигеҙ

ДОСТАТЬ сов. 1. кого-что ынтылып алыу, 
сығарыу; достать книгу с полки кәштәнән китап
ты ынтылып алыу; достать платочек из сумки 
сумканан ҡулъяулыҡ сығарыу 2. что алыу, та
быу; эту кнйгу трудно достать был китапты та
быуы ҡыйын 3. до чего, чем буй етеү, тейеү; до
стать руками до потолка түшәмгә буй етеү ♦ ру
кой не достать кого ҡул етмәҫлек (дәрәжәле бу
лып, кешене танымау)

ДОСТАТЬСЯ сов. кому 1. ҡалыу, тейеү; ему 
досталась библиотека брата уға ағаһының ки 
тапханаһы ҡалды 2. безл.; разг. эләгеү; ему до
станется от мамы уға әсәһенән эләгәсәк 

д о с т и г а т ь  несов. см. достичь 
ДОСТИГНУТЬ сов. см. достйчь 
ДОСТИЖЕНИЕ с ҡаҙаныш, уңыш; дости

жения науки фән ҡаҙаныштары
ДОСТИЖИМОСТЬ ж  ирешеү (өлгәшеү) 

мөмкинлеге; достижимость цели маҡсатҡа ире
шеү мөмкинлегедостижимыи, -ая, -ое ирешерлек, өлгә- 
шерлек, ирешә (өлгәшә) алырлыҡ, ирешергә (өл
гәшергә) мөмкин булған; достижймые задачи 
өлгәшә алырлыҡ бурыстар

ДОСТЙЧЬ и ДОСТИГНУТЬ сов. чего, до че
го 1. барып (килеп) етеү; онй достйгли берега 
улар ярға барып етте 2. ирешеү, өлгәшеү, ҡа
ҙаныу; достйчь высоких успехов в работе эштә 
юғары уңыштарға ирешеү 3. етеү, булыу; мороз 
достиг пятйдесяти градусов һалҡынлыҡ илле 
градусҡа етте 4. (дожитъ) йәшәү, тороу, етеү; 
достйчь совершеннолетия үҫеп етеү, балиғ бу 
лыу; достйгнуть глубокой старости ныҡ ҡар 
тайғансы йәшәү

ДОСТОВЕРНОСТЬ ж дөрөҫлөк, ЫСЫНЛЫҠ, 
хәҡиҡәт; достоверность фактов факттарҙың дө
рөҫлөгө; проверить достоверность сведений мәғ
лүмәттәрҙең дөрөҫлөгөн тикшереү

д о с т о в е р н ы й , -ая, -ое дөрөҫ, ысын, хаҡ, 
ышаныслы, шикһеҙ; известно из достоверных 
источников ышаныслы сығанаҡтарҙан билдәле 

ДОСТбИНСТВО С 1. (сознание своей зна
чимости) абруй, дәрәжә, бәҫ; человеческое до
стоинство кешелек дәрәжәһе; держаться с дос
тоинством үҙеңде дәрәжәле тотоу; беречь своё 
достоинство үҙ дәрәжәңде төшөрмәү, абру
йыңды һаҡлау; ронять своё достоинство үҙ 
дәрәжәңде (абруйыңды, бәҫеңде) төшөрөү
2. (положительные качества) яҡшы яҡ (си
фат), дәрәжә; достоинства и недостатки кнйги 
китаптың яҡшы яҡтары һәм етешһеҙлектәре
3. (стоимость) -лыҡ/-лек; облигация достоин
ством в сто рублей йөҙ һумлыҡ облигация 
♦ оценйть по достоинству тейешенсә баһалау, 
дәрәжәһенә ҡарап баһа биреү
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достбйный, -ая, -ое 1. (заслуживающий 
чего-л.) лайыҡ, лайыҡ булырлыҡ; достбйный 
похвалы маҡтауға лайыҡ; опыт, достбйный под
ражания үрнәк булырлыҡ тәжрибә 2. (справед
ливый) лайыҡлы, урынлы; достойная оценка 
картйны һүрәтте лайыҡлы баһалау; достойная 
кара урынлы яза 3. у cm. (почтенный) хөрмәткә 
лайыҡ, хөрмәтле, арҙаҡлы; достбйный человек 
хөрмәткә лайыҡ кеше

ДОСТОПОЧТЕННЫЙ, ая, ое уст. хөрмәт 
ле, ҡәҙерле; достопочтенный человек хөрмәтле 
кеше

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ ж күренек
ле (иҫтәлекле) урын, иҫтәлекле нәмә; достопри
мечательности Уфы Өфөнөң иҫтәлекле урын
дары

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое күре
некле, иҫтәлекле; достопримечательные места
иҫтәлекле урындар

ДОСТОЙНИЕ с 1. мөлкәт, милек, байлыҡ; 
земля — всенародное достояние ер — бөтә ха 
лыҡ милке 2. перен. ҡаҙаныш

достойть сов. что -ға/-гә тиклем тороу; 
достоять до конца аҙағына тиклем тороу

ДОСТРАИВАТЬ несов. см. достроить
ДОСТРбИТЬ сов. что һалып бөтөү, төҙөп 

(ҡороп) бөтөрөү; достроить дом өйҙө һалып 
бөтөү

ДОСТРбЙКА ж см. достроить — дост
раивать

ДбСТУП м 1. юл, инеү (кереү) юлы; к 
крепости нет доступа ҡәлғәгә инеү юлы юҡ 
2. (допуск) рөхсәт, инеү мөмкинлеге; получйть 
доступ к секретным документам йәшерен доку 
менттарға рөхсәт алыу 3. (проникание) инеү (ке
реү); доступ свежего воздуха в помещение би 
нага саф һауа инеү

ДОСТУПНОСТЬ ж 1. үтерлек (йөрөрлөк) 
булыу; доступность прохода в горы юлдың тау 
ға үтерлек булыуы 2. аңлайышлылыҡ, аңлайыш
лы булыу; доступность изложения яҙғандың 
(һөйләгәндең) аңлайышлы булыуы 3. түбәнсе
лек, түбәнселекле булыу 4. арзанлыҡ, арзан бу
лыу; доступность цен хаҡтарҙың арзан булыуы

ДОСТУПНЫЙ, -ая, -ое 1. үтерлек, йөрөрлөк, 
керерлек, үтә (йөрөй, керә) алырлыҡ; тропйнка 
доступна только для пешеходов һуҡмаҡ тик 
йәйәүлеләр үтә алырлыҡ ҡына 2. (понятный) 
анһат, аңлайышлы, төшөнөрлөк; доступная 
книга аңлайышлы китап 3. (о ценах) осһоҙ, ар
зан, һәр кем алырлыҡ; доступные цены һәр кем 
алырлыҡ хаҡ 4. (открытый, простой) асыҡ, 
алсаҡ, ябай; доступный всем человек бөтә кеше 
өсөн алсаҡ кеше ♦ доступный зрению (глазу) 
күҙ күреме етерлек

ДОСТУЧАТЬСЯ сов.', разг. шаҡып (ишек) 
астырыу; достучаться к соседям күршеләрҙең 
ишеген шаҡып астырыу

ДОТЛА
досУг м буш ваҡыт, ял ♦ часы дос5та ял

сәғәттәре; на дос5те буш ваҡытта, ваҡыт барҙа 
ДОСУЖИЙ, -ая, -ее разг. 1. буш, эшһеҙ; до

сужее время буш ваҡыт 2. юҡ-бар, буш; до
сужие измышления уйҙырмалар; досужие толки
юҡ-бар һүҙ

ДбСУХА нареч. кипкәнсе, кибеп бөткәнсе, 
киптергәнсе, ҡоротҡансы, ҡоп-ҡоро булғансы 

ДОСУШИВАТЬ несов. см. досушить 
ДОСУШИТЬ сов. что киптереп бөтөү, өҫтәп 

киптереү; досушйть мокрое бельё еүеш керҙе 
киптереп бөтөү; досушйть ещё сухарей тағы ла 
шөкәрә өҫтәп киптереү

ДОСЧИТАТЬ сов. что 1. (до какого-л. чис
ла) һанау, иҫәпләү; досчитать до тысячи меңгә 
хәтле һанау 2. (окончитъ считать) һанап 
(иҫәпләп) сығыу (бөтөү); досчитать налйчные 
деньги булған аҡсаны һанап сығыу

ДОСЧИТАТЬСЯ сов. кого-чего 1. иҫәбенә 
сығыу, иҫәпләп табыу 2. (с отрицанием) етмәү, 
кәм сығыу; не досчитаться пятй рублей биш 
һумға кәм сығыу

ДОСЧИТЫВАТЬ несов. см. досчитать 
ДОСЧЙТЫВАТЬСЯ несов. 1. см. досчи

таться 2. страд, от досчитывать 
ДОСЫЛАТЬ несов. см. дослать
ДОСЫПАТЬ сов. что, чего тултырғансы 

(өҫтәп) һалыу (ҡойоу), еткергәнсе һалыу (ҡо
йоу); досыпать мешок тоҡҡа тултырғансы һалыу 

ДОСЫПАТЬ I несов. см. досыпать 
ДОСЫПАТЬ II несов. см. доспать 
ДбСЫ ТА и ДОСЬГГА нареч.', прям., перен. 

туйғансы, күңел булғансы; накормить досыта 
туйғансы ашатыу; наговорйться досыта күңел 
булғансы һөйләшеү

ДОСЫХАТЬ несов. см. досохнуть 
д о с ь ё  с нескл.', спец, досье (берәй эш 

буйынса туплашан документтар һәм шул до
кументтар һалытан папка)

ДО СЙ ДА нареч.', разг. бында хәтле (тик
лем), шунда тиклем, ошонда тиклем; прочитать 
досюда ошонда хәтле уҡыу

дот м; воен. дот (оҙаҡ ваҡытҡа иҫәпләнгән, 
бик ныҡ ныгытылған ут нөктәһе)

ДОТАЦИЯ ж дотация (предприятиеларға, йә
мәғәт ойошмаларына сығымдарын ҡаплау өсөн 
дәцләт тарафынан бирелә торған өҫтәмә аҡса) 

ДОТАЩИТЬ сов. кого-что һөйрәп (тартып) 
килтереп еткереү; дотащйть лодку до воды 
кәмәне һыуға тиклем һөйрәп килтереп еткереү 

ДОТАЩИТЬСЯ сов.', разг. һөйрәлеп барып 
(ҡайтып, килеп) етеү, көс-хәлгә (саҡ) барып (ки
леп, ҡайтып) етеү

ДОТЕМНА нареч. ҡараңғы төшкәнгәсә (төш
кәнсе); пропадать дотемна ҡараңғы төшкәнгәсә 
юғалып йөрөү

ДОТЛА нареч. бөтөнләй, бөткәнсе, бер нәмә
һеҙ ҡалғансы, бер нәмәһен ҡалдырмай; сгореть 
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дотошный
дотла бөткәнсе яныу; разорить дотла бөтөнләй 
бөлдөрөү, бер нәмәһеҙ ҡалдырыудотбшный, -ая, -ое разг. соҡсонғос, төп
сөнгәс, ныҡыш, соҡсоноусан, төпсөнөүсән ДОТРАГИВАТЬСЯ несов. см. дотронуться ДОТРбНУТЬСЯ сов. до кого-чего ҡағылыу, 
тейеү, тотоноу; дотронуться рукой до горячей 
печи ҡул менән эҫе мейескә тейеү ДОТ ЙГИВАТЬ несов. см. дотянуть ДОТЙГИВАТЬСЯ несов. 1. см. дотянуться 
2. страд, от дотягивать

ДОТЯНУТЬ сов. 1. кого-что тартып (килте
реп) еткереү; дотянуть лодку до берега кәмәне 
ярға тартып килтереп еткереү 2. что и без доп. 
килтереп еткереү, килеп етеү; дотянуть самолёт 
до аэродрома самолетты аэродромға килтереп 
еткереү 3. что, до чего; прям., перен. һуҙыу, 
һуҙып еткереү; дотянуть руку до потолка ҡул
ды түшәмгә еткереү 4. до чего и без доп.; разг. 
үткәреү, һуҙыу, йәшәй алыу; дотянуть время до 
обеда төшкө ашҡа хәтле (тиклем) ваҡыт үт
кәреү; больной дотянул до весны ауырыу яҙға 
хәтле йәшәй алды 5. до чего еткереү, һуҙып ет
кереү; дотянуть деньги до зарплаты аҡсаны 
хеҙмәт хаҡы алғанға хәтле еткереү

ДОТЯНУТЬСЯ сов. до чего 1. һуҙылыу, үре
леү, һуҙылып (үрелеп) етеү, буй (ҡул) етеү; до
тянуться до потолка үрелеп түшәмгә етеү 
2. разг. (медленно дойти, достичь) саҡ-саҡ 
(көс-хәлгә) барып (килеп, ҡайтып) етеү 

ДОУЧИВАТЬ несов. см. доучить 
ДОУЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. доучйться 

2. страд, от доучивать
ДОУЧЙТЬ сов. 1. кого-что уҡытып (өйрәтеп) 

еткереү, -ғансы/-гәнсе уҡытыу (өйрәтеү), -ға/-гә 
тикле (ҡәҙәр) уҡытыу (өйрәтеү); доучйть ребён
ка до окончания десятого класса баланы унынсы 
синыфты бөткәнсе уҡытыу 2. что өйрәнеү, ят
лау, өйрәнеп (ятлап) бөтөү; доучйть таблйцу ум
ножения ҡабатлау таблицаһын ятлап бөтөү

ДОУЧЙТЬСЯ сов. 1. (закончитъ обучение) 
уҡып (өйрәнеп) бөтө(рө)ү, уҡыуҙы (өйрәнеүҙе) 
тамамлау 2. (до какого срока) -ғансы/-гәнсе 
уҡыу, -ға/-гә тиклем (ҡәҙәр, саҡлы) уҡыу; до
учйться до третьего курса өсөнсө курсҡа тиклем 
уҡыу

ДОХА ж доха (эсе-тышы тиреле тун) 
ДОХАЖИВАТЬ несов. (о беременной жен

щине) бәпесләгәнсе йөрөү
ДбХЛЫ Й, -ая, -ое 1. (о животных, насеко

мых) үлгән, үле; дохлые мухи үле себендәр 
2. перен., прост, үтә сибек, ябыҡ, үләкһә; быть 
дохлым үтә сибек булыу

ДОХЛЙТИНА ж; прост, емтек, үләкһә 
ДбХНУТЬ несов. үлеү, зыянлау, ҡырылыу, 

ҡырғын төшөү (хайуандарга ҡарата) ♦ как 
мухи дохнут себен кеүек ҡырылалар, тәгәрәшеп 
ятып үләләр

ДОХНУТЬ сов. 1. разг. (сделать вдох и вы
дох) һулау, һулап алыу (ҡуйыу), тын алыу; дох
нуть свежим воздухом саф һауа һулап алыу 
2. (подуть) иҫеү, иҫеп ебәреү; дохнул про
хладный ветерок һалҡынса ел иҫеп ебәрҙе ♦ дох
нуть негде (нельзя) тын алыр урын юҡ, тын да 
алып булмай; дохнуть некогда тын алырға ваҡыт 
юҡ; не сметь дохнуть тын да алмау (сығармау), 
шымтайыу, шым-шырыҡ (ҡурҡыу, өндәшмәү) дохбд м килем, төшөм; годовой дохбд йыл
лыҡ килемдоходйть несов. см. дойтй ♦ руки не до
ходят ҡул (теймәү) етмәү (өлгөрмщ)дохбдность ж килемлелек, килемле бу
лыу, төшөмлөлөк, төшөмлө булыу; дохбдность 
предприятия предприятиеның килемлелеге

ДО ХбДН Ы Й, -ая, -ое килемле, төшөмлө, та
бышлы, файҙалы; доходное ремесло төшөмлө 
кәсепдохбдчивый, -ая, -ое аңлайышлы, ябай; 
дохбдчивый доклад аңлайышлы телмәр

ДОЦЁНТ м доцент; доцент кафедры кафедра 
доценты

ДОЦЕНТУРА ж 1. доцентлыҡ вазифаһы 
(дәрәжәһе) 2. собир. доценттар

ДОЦЁНТСКИЙ, -ая, -ое доцент ...ы, доцент
лыҡ ...ы; доцентская должность доцентлыҡ ва
зифаһы; доцентская ставка доцентлыҡ эш хаҡы 

ДОЧЕРНА нареч. ҡарайғансы, ҡап-ҡара 
булғансы; баня задымлена дочерна мунса 
ҡарайғансы төтәтелгән

ДОЧЁРНИЙ, -яя, -ее спец, бүленгән, бүлен
дек, эйәрсән; дочерние предприятия бүлендек 
предприятиелар ♦ дочерние стебли бот. бала 
(йәш) һабаҡтар

ДбЧИСТА нареч. 1. (до полной чистоты) 
таҙарғансы, тап-таҙа булғансы 2. перен., разг. 
бер нәмәне лә ҡалдырмай, ҡырып-һепереп, 
бөтөнләйгә, тотош; съесть всё дочиста бер нәмә 
лә ҡалдырмай ашап ҡуйыу; сгореть дочиста то
тош янып бөтөү, бер нәмә лә ҡалмау

ДОЧИСТИТЬ сов. что таҙартып (әрсеп) 
бөтөрөү

ДОЧИТАТЬ сов. что уҡып сығыу (бөтөрөү), 
хәтлем (тиклем) уҡыу; дочитать кнйгу китапты 
уҡып сығыу

ДОЧИТЫВАТЬ несов. см. дочитать
ДбЧ КА  ж; разг. 1. см. дочь 2. разг. (обраще

ние) ҡыҙым ♦ маменькина дочка иркә бала (ҡыҙ) 
ДОЧЬ ж ҡыҙ; моя дочь (минең) ҡыҙым; 

едйнственная дочь берҙән-бер ҡыҙ(ым)
ДОШАГАТЬ сов. атлап (йәйәүләп) барып 

(килеп) етеү; дошагать двадцать километров 
егерме километрҙы атлап (килеп етеү) үтеү 

ДОШАГИВАТЬ несов. см. дошагать 
ДОШИВАТЬ несов. см. дошйть 
ДОШИТЬ сов. что тегеп бөтөп ҡуйыу, тикле 

(саҡлы) тегеү 
300



ДОШ КбЛЬНИК м и ДОШ КбЛЬНИЦА ж
1. мәктәпкәсә йәштәге бала 2. разг. (педагог) 
мәктәпкәсә йәштәге балалар тәрбиәсеһе

ДОШ КбЛЬНЫЙ, -ая, -ое мәктәпкәсә; до
школьный возраст мәктәпкәсә (мәктәпкә тиклем
ге) йәш; дошкольное воспитание мәктәпкәсә 
тәрбиә

ДОЩАНИК м яҫы төплө таҡта кәмә 
дощАтый и уст. ДОЩ АНбЙ, -ая, -ое 

таҡта; дощатый пол таҡта иҙән; дощатая перего
родка таҡта менән бүленгән

ДОЩИПАТЬ сов. что йолҡоп (семтеп) бөтөү 
(бөтөрөп ҡуйыу); дощипать гусей ҡаҙҙарҙы йол
ҡоп бөтөү

ДОЩИПЫВАТЬ несов. см. дощипать 
ДОЙР М и ДОЙРКА ж һауынсы 
ДРАГА ж', спец. драга (1. һыу аҫтындағы ал

тынлы ҡомдо һәм башҡа мәғдәндәрҙе алып 
йыуыу өсөн яйланмаһы булған ер ҡаҙыу маши
наһы 2. һыу төбөнән тереклектәрҙе һәм цҫем- 
лектәрҙе сығара торған прибор)

ДРАГОМАН м тәржемәсе, тылмас (Көнсы
ғыш илдәре вәкәләтлегендә эшләцсе Европа 
дәцләттәре тәржемәсеһе)

ДРАГОЦЕННОСТЬ ж 1. (ювелирное изде
лие) биҙәүес, затлы нәмә (алтын-көмөштән, 
аҫыл таштарҙан яһалған) 2. обычно мн. драго
ценности ҡиммәтле нәмәләр; семейные драго
ценности ғаиләнең ҡиммәтле нәмәләре

ДРАГОЦЕННЫЙ, -ая, -ое 1. ҡиммәтле, зат
лы, аҫыл; драгоценные камни аҫыл таштар; дра
гоценные украшения ҡиммәтле биҙәүестәр 2. пе- 
рен. ҡәҙерле, әһәмиәтле; терять драгоценное 
время ҡәҙерле ваҡытты әрәм итеү (юғалтыу) 
3. (в обращении) ҡәҙерле, һөйөклө, ғәзиз; дра
гоценный ты мой ҡәҙерлем минең

ДРАГУН м драгун (революцияға тиклем 
Рәсәй армияһында һәм ҡайһы бер сит ил арми
яларында айырым кавалерия ғәскәре)

ДРАГУНСКИЙ, -ая, -ое драгун ...ы; драгун
ский полк драгун полкы

ДРАЖЁ с нескл. драже, борсаҡ кәнфит; шо
коладное дражё шоколадлы борсаҡ кәнфит 

ДРАЗНИТЬ несов. 1. кого-что үсекләү, 
ирештереү, ҡотортоу, үртәү; дразнить собаку эт
те үсекләү 2. что (возбуждать) ҡорсотоу, ҡуҙ
ғытыу; дразнить аппетйт аппетитты ҡуҙғытыу 

ДРАЗНИТЬСЯ несов/, разг. см. дразнить 1 
ДРАИТЬ несов. что\ разг., мор. йышыу, йы

шып таҙартыу, ышҡып таҙартыу (йыуыу); 
драить палубу песком палубаны ҡом менән ыш
ҡып йыуыу

ДРАКА ж 1. һуғыш, һуғышыу, уҫмаҡ; лезть 
в драку һуғышҡа ҡыҫылыу 2. һуғыш, алыш, ҡан 
ҡойош ♦ после драки кулаками не машут һу
ғыштан һуң күҫәк күтәрмәйҙәр, туйҙан һуң 
дөмбөргә

ДРАПИРОВОЧНЫЙ
Д РА К бН  м 1. миф. аждаһа 2. зоол. аждаһа 

кеҫәртке (ҡайһы бер тропик илдәрҙә)
ДРАКбНОВСКИЙ, -ая, -ое үтә ҡаты, үтә 

рәхимһеҙ (мәрхәмәтһеҙ); драконовские меры үтә 
ҡаты саралар

ДРАМА ж 1. лит., театр, драма; написать 
драму драма яҙыу 2. перен. ҡайғылы кисереш, 
ауыр ваҡиға (хәл), бәхетһеҙлек; семейная драма 
ғаиләләге ауыр хәл

ДРАМАТИЗАЦИЯ ж см. драматизировать 
ДРАМ АТИЗЙРОВАТЬ сов., несов. что 

1. сәхнәләштереү; драматизйровать повесть по
весты сәхнәләштереү 2. ваҡиғаны (хәлде) драма- 
лаштырыу, киҫкенләштереү, көсәйтеү

ДРАМАТИЗМ м 1. драматизм, көсөргәнеш
лек (драмалағы хәрәкәт, хәлгә ҡарата) 2. пе
рен. көсөргәнешлелек, ауырлыҡ; драматизм по
ложения хәлдең ауырлығы

ДРАМАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. драма ...ы; 
драматйческий театр драма театры; драматйчес 
кий актёр драма актеры 2. ҡылансыҡ, яһалма; 
драматйческий жест яһалма хәрәкәт 3. ауыр, 
ҡыйын, көсөргәнешле, драматик; драматйческая 
развязка дёла эштең (хәлдең) ауыр сиселеше 
4. муз. драматик; драматйческий тенор драма
тик тенор

ДРАМАТЙЧНЫЙ, ая, ое см. драматйчес 
кий 2, 3

ДРАМАТУРГ м драматург (драма әҫәрҙәре 
яҙыусы)

ДРАМАТУРГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое драматур
гик, драматургия ...ы; драматургическое мас
терство драматургик оҫталыҡ

ДРАМАТУРГЙЯ ж 1. драматургия (драма 
әҫәрҙәре яҙыу теорияһы һәм сәнғәте) 2. собир.; 
лит. драма әҫәрҙәре, драматик әҫәрҙәр

ДРАМ КРУЖ бК м (драматический кружок) 
драма түңәрәге

ДРАНКА ж собир. транса; покрыть крышу
дранкой түбәне транса менән ябыу

ДРАНЫЙ, -ая, -ое разг. йыртыҡ, йыртылған, 
туҙған; драные брюки йыртыҡ салбар 

ДРАП м драп (ҡалын йөн туҡыма) 
ДРАПИРОВАНИЕ с см. драпировать 
ДРАПИРОВАТЬ несов. что 1. драпировка- 

лау, ҡорма ҡороу, пәрҙә элеү (тәҙрәгә, ишеккә 
һ.б.) 2. портн. (для скрытия недостатков фи
гуры) туҡыманы бөрөп (бөкләп күтәртеп, ҡабар
тып) һалыу, драпировкалау; драпировать вырез 
платья оборками күлмәк иҙеүенә, итәк осона ба
литәктәр һалыу

ДРАПИРОВАТЬСЯ несов. 1. во что, чем 
ябыныу, бөркәнеү, төрөнөү 2. перен. йәшереү, 
йөҙлөк кейеү 3. страд, от драпировать

ДРАПИРбВКА ж см. драпировать, драпиро
ваться

ДРАПИРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое драпировкалау 
...ы, ҡорма-пәрҙәлек, биҙәү, драпировкалауға



ДРАПИРОВЩИК
китә торған; драпировочная мастерская драпи- 
ровкалау оҫтаханаһы; драпировочный материал 
драпировкалау, биҙәү өсөн материал

ДРАПИРбВЩ ИК м и ДРАПИРбВЩ ИЦА
ж драпировкалаусы

ДРАПОВЫЙ, -ая, -ое драп; драповое пальто
драп пальто

ДРАТВА ж еп, ишелгән ос, ишелгән, ыҫмала
ланған еп (һабаҡ)

ДРАТЬ несоә. 1. что; разг. йыртыу, йырт
ҡылау, өҙгәләү; драть бумагу ҡағыҙҙы йырт
ҡылау; драть обувь аяҡ кейемен йыртыу 2. что 
һыҙырыу, төшөрөү, һуйыу, тунау, ҡайыҙлау; 
драть берёсту туҙ һыҙырыу; драть лыко йүкә 
(ҡурыҙ) төшөрөү 3. кого-что (задрать) ботар
лау, талау; волк дерёт овёц бүре һарыҡты бо
тарлай 4. кого-что; разг. (битъ, хлестать) 
ҡайыҙлау, ҡамсылау, сыбыртҡылау, ярыу 5. за 
что; разг. тартыу, һелкеү; драть за волосы 
сәстән тартыу 6. что и без доп.; перен. (со
драть]) талау, тунау; драть проценты процен
ттар тунау 7. что и без доп.; разг. (раздра
жатъ) әсеттереү, яндырыу, өтөү; перец дерёт 
рот борос ауыҙҙы яндыра 8. что и без доп.; 
разг. (царапать) һыҙырыу, ҡырыу; брйтва де
рёт щёку бритва сикәне һыҙыра; мочалка 
сйльно дерёт йүкә йыуғыс үтә һыҙыра ♦ драть 
глотку (горло) прост, тамаҡ ярыу (йыртыу); 
драть зерно: 1) ярма һыҙырыу (һурҙырыу); 
2 ) ярма ярҙырыу; драть шкуру тиреһен тунау, 
тереләй тунау, талау; мороз по коже (по спинё) 
дерёт (подирает, пробегает и т.п.) см. мороз; 
чёрт (его, их, тебя) дерй суҡынып кит

ДРАТЬСЯ несоә. 1. һуғышыу, яғалашыу, 
дөмбәҫләшеү 2. за что (сражаться) һуғышыу, 
бәрелешеү, алышыу; драться за правое дело 
хаҡлыҡ өсөн һуғышыу 3. за что; перен. көрә
шеү; драться за права человека кеше хоҡуҡта 
ры өсөн көрәшеү

ДРАХМА ж драхма (1. Борошо Грецияла 
көмөш йәки алтын аҡса; хәҙер — Греция аҡса 
берәмеге 2. метрик системага индерелгәнгә ти
клем ҡулланылган 3,73 грамга тиң аптека 
цлсәц берәмеге)

ДРАЧЛИВЫЙ, -ая, -ое һуғышҡаҡ, һуғышыу- 
сан, һуғыш суҡмары; драчлйвый мальчик һу
ғышҡаҡ малай

ДРАЧУН М И ДРАЧУНЬЯ ж; разг. һуғыш 
суҡмары, һуғышҡаҡ

ДРЕБЕДЁНЬ ж; разг. шаҡы-шоҡо, юҡ-бар, 
ваҡ-төйәк, ыбыр-сыбыр

ДРЁБЕЗГИ: в (мелкие) дребезги (разбйть, 
разбйться) разг. селпәрәмә килтереү (килеү)

ДРЕБЕЗЖАНИЕ с см. дребезжать
ДРЕБЕЗЖАТЬ несоә. зыңғырлау, зыңғыр- 

зыңғыр килеү, шалтырау, шалтыр-шолтор килеү; 
стёкла дребезжат быялалар зыңғыр-зыңғыр килә

ДРЕВЕСИНА ж 1. үҙағас; древесйна берёзы
ҡайындың үҙағасы 2. собир. ағас, ағас материал
дар; заготовка древесйны ағас әҙерләү

ДРЕВЁСНИЦА ж 1. (гусеница) ағас күбәлә
генең ҡарышлауығы, ағас ҡарышлауығы 2. ағас 
тәлмәрйене

ДРЕВЁСНЫЙ, -ая, -ое ағас ...ы; древесные 
породы ағас тоҡомдары; древесная смола ағас 
ыҫмалаһы (сайыры); древесный уж ағас туҙбаш 
йыланы

ДРЁВКО с һап; древко знамени байраҡ һа
бы; древко копья һөңгө һабы

ДРЕВН Е... урыҫ телендәге ҡушма һцҙҙәрҙең 
“борото", “элекке” мәгәнәһен аңлатҡан берен
се өлөшө, мәҫ., древнерусский боронғо урыҫ; 
древнетюркский боронғо төрки

ДРЁВНИЙ, -яя, -ее 1. боронғо, элекке; древ
ние памятники боронғо ҡомартҡылар; дрёвние 
языкй боронғо телдәр; древний обычай боронғо 
йола 2. (дряхлый) бик ҡарт, йәшәгән, ныҡ ҡар
тайған; древний старйк йәшәгән ҡарт 3. ө знач. 
сущ. дрёвние мн. боронғолар

д р ё в н о с т ь  ж 1. боронғо, боронғо заман; в 
глубокой древности бик боронғо заманда, бо
рон-борон заманда 2. обычно мн. древности 
элекке (боронғо) ҡомартҡылар; музей древно
стей боронғо ҡомартҡылар музейы

ДРЁВО с; уст., трад.-поэт. см. дерево 
♦ древо познания белем шишмәһе; родословное 
дрёво шәжәрә, тайра

ДРЕВОВИДНЫЙ, -ая, -ое ағас һымаҡ (ке
үек); древовйдный папоротник ағас кеүек абаға 

ДРЕВОНАСАЖДЁНИЕ с 1. ағас ултыртыу 
2. обычно мн. древонасаждения ултыртылған 
ағастар

ДРЕВОСТбЙ м собир.; лес. ағаслыҡ; одно- 
возрастнбй древостой тиң йәштәге ағаслыҡ; 
смешанный древостой ҡатнаш ағаслыҡ

ДРЕВОТбЧЕЦ м ағас ҡорто, ағас ҡуңыҙы 
ДРЕДНбУТ м; мор. дредноут (ныҡ ҡорал

ланған тиҙ йөрөшлө ҙур броненосец)
ДРЕЗИНА ж; ж.-д. дрезина (рельстар буйлап 

цҙ алдына йөрөтөлә торган тимер юл арбаһы) 
ДРЕЙФ м; мор. дрейф (ел йәки һыу ағымы 

арҡаһында караптың йцнәлеше цҙгәреце, курс
тан тайпылыуы; шулай уҡ боҙҙарҙың да һыу 
өҫтөндә йөҙөп йөрөце) ♦ лечь в дрейф дрейфҡа 
ятыу (карапты бер урында хәрәкәтһеҙ тотор
лоҡ итеп елкәндәрҙе ҡороу)

ДРЁЙФИТЬ несов.; прост, ҡурҡыу, ҡур
ҡыуға ҡалыу

ДРЕЙФОВАТЬ несоә.; мор. 1. курстан тай
пылыу, йүнәлеш үҙгәреү 2. что безл. (сноситъ 
с места әетром или течением стоящее на яко
ре судно) ағыҙып алып китеү

ДРЕЛЬ ж; тех. дрель (бырауҙы электр то
гы йәки механик рәцештә әйләндерә торған 
ҡулайлама)
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ДРЕМА ж; разг. см. дремота
ДРЕМАТЬ несов. 1. йоҡомһорау, ҡалғыу, 

ойоу, серем итеү; (о животных) юшау 2. перен. 
һелкенмәү, ойоу, тып-тын тороу ♦ не дремать 
уяу (һаҡ, һиҙгер) булыу (тороу)

ДРЕМАТЬСЯ несов. безл. йоҡомһоратыу, 
йоҡо баҫыу (килеү); к вечеру дремлется кискә 
табан йоҡомһората, йоҡо баҫа

ДРЕМ бТА ж йоҡомһорау, йоҡо баҫыу, серем 
итеү; дремота одолевает йоҡо баҫа

ДРЕМ бТНЫ Й, -ая, -ое йоҡо килтергес (кил
терә торған), йоҡо килтерерлек; дремотное со
стояние йоҡо килтергес хәл; дремотная тишина 
йоҡо килтергес тынлыҡ

ДРЕМУЧИЙ, -ая, -ее 1. (о лесе) ҡара, ҡуйы, 
ҡалын; дремучий лес ҡалын ҡара урман 2. пе
рен. ҡара, тома, шыр; дремучий невежда шыр 
наҙан

ДРЕНАЖ м дренаж (1. тех. канауҙар, тор
балар ярҙамында һаҙлыҡ киптерец системаһы 
һәм ысулы 2. мед. эренле яранан көпшә яр
ҙамында эрен, һцл ағыҙыу)

ДРЕНАЖИРОВАТЬ несов. что\ тех., мед. 
дренаж яһау (үткәреү), дренажлау

ДРЕНАЖНЫЙ, ая, ое тех., мед. дренаж 
...ы; дренажные трубы дренаж торбалары; дре
нажные трубки дренаж көпшәләре 

ДРЕСВА ж эре ҡом, ваҡ таш 
ДРЕССИРбВАННЫЙ, ая, ое 1. прич. от 

дрессировать 2. прил. өйрәтелгән, күнекте- 
релгән; дрессированные звери өйрәтелгән хай
уандар

ДРЕССИРОВАТЬ несов. кого-что өйрә
теү, күнектереү; дрессировать собак эттәрҙе 
өйрәтеү

ДРЕССИРбВКА ж см. дрессировать 
ДРЕССИРбВЩ И К м и ДРЕ С С И РбВ  

ЩИЦА ж хайуандарҙы өйрәтеүсе, күнектереүсе 
ДРОБИЛКА ж\ разг. дробилка, ваҡлағыс, 

онтағыс (машина)
ДРОБЙЛЬНЫЙ, -ая, -ое ваҡлағыс, онтағыс, 

ваҡлау ...ы, онтау ...ы; дробильная машйна
ваҡлағыс машина

ДРОБИНА ж йәҙрә бөртөгө, бер бөртөк йәҙрә 
ДРОБИНКА ж\ уменъш. от дробйна
ДРОБИТЬ несов. что 1. ваҡлау, онтау, 

ярыу; дробйть камин таш ватыу, ваҡлау; дро 
бйть кости һөйәк онтау, ваҡлау 2. (делить, рас
членятъ) ваҡлау, бүлеү, бүлгеләү; дробйть 
целое число бөтөн һанды бүлеү 3. по чему, разг. 
(часто стучатъ) тыпырлау, тупырлатыу, ты
пырлатыу; град дробйт по крыше ҡыйыҡты боҙ 
тупырлата

ДРОБИТЬСЯ несов. 1. (разбиваться) ваҡла
ныу, онталыу, ярылыу 2. (расчленяться) тара
лыу, бүленеү, тарҡалыу; отряд быстро дро 
бйлся на группы отряд тиҙ генә төркөмдәргә 
тарҡалды 3. страд, от дробйть 1, 2

ДРОБЛЁНИЕ с 1. см. дробйть 1, 2 и дро
биться 1, 2 ; дробление зерна игенде ярмаға 
ярыу; дробление щёбня ваҡ ташты онтау 
2. биол. бүленеү; дробление клеток күҙәнәктәр 
бүленеүе

ДРОБНИЦА ж; охот, йәҙрә янсығы (тоҡсайы) 
ДРбБН Ы Й , -ая, -ое 1. (разделённый, рас

членённый) бүленгән, бүлгеләнгән, ваҡланған 
2. (частый — о звуках, шагах и т.п.) туп-туп, 
тупыр-тупыр иткән, тупырлаған, тупыр иткән 
(тауыш), тып-тып-тып, тыптыр-тыптыр; дроб
ный топот коней аттарҙың тупыр-тупыр тояҡ 
тауышы; дробный стук дождя тыптырлап яуған 
ямғыр тауышы 3. мат. кәсер, кәсерле; дробные 
чйсла кәсер һандар ♦ дробные числительные 
грам. кәсерле һандар

ДРОБОВИК м йәҙрә мылтығы 
ДРОБЬ ж 1. йәҙрә, дробь 2. мат. кәсер; де- 

сятйчная дробь унарлы кәсер; простые дроби 
ябай кәсерҙәр

ДРОВА только мн. утын; берёзовые дрова 
ҡайын утын; сырые дрова сей утын ♦ кто в лес,
кто по дрова төрлөһө-төрлөсә, төрлөһө — төрлө 
яҡҡа, тырым-тырағай

Д Р бВ Н И  только мн. утын санаһы 
ДРОВОЗАГОТбВКИ мн. (ед. дровозаготов

ка ж) утын әҙерләү
ДРО ВО КбЛ  м утын ярыусы (кеше) 
ДРОВОСЁК м 1. утын ҡырҡыусы 2. 300Л. 

мыйыҡлы ҡуңыҙ
ДРО ВЯ Н бЙ , -ая, -ое 1. утын ...ы; дровяной 

сарай утын һарайы 2. утын яғып йылытылған; 
дровяное отопление утын яғып йылытыу 

ДРбГИ  только мн. оҙон арба 
ДРбГНУТЬ сов. 1. терт итеү, тертелдәү, терт

ләү, тетрәү, тартылыу (тартыу), һелкенеү; тёло 
его дрогнуло тәне тертләп ҡуйҙы; земля дрогнула 
от взрыва шартлауҙан ер һелкенде; сердце его 
дрогнуло уның йөрәге тертләне 2. ҡалтырау, ҡал
тыранып ҡуйыу (китеү); рука его не дрогнула 
уның ҡулы ҡалтыраманы; голос мой дрогнул ми
нең тауышым ҡалтырап китте 3. ҡаушау, ҡуҙға
лыу, ҡуҙғалып ҡуйыу (китеү); толпа дрогнула ха
лыҡ төркөмө ҡуҙғалып ҡуйҙы; враг дрогнул дош
ман ҡаушаны ♦ рука не дрогнет ҡулы ҡалтырамаҫ 

ДРОЖАНИЕ с см. дрожать 
ДРОЖАТЬ несов. 1. ҡалтырау, ҡалтыраныу, 

дерелдәү, дер-дер килеү; дрожать от страха ҡур
ҡыуҙан ҡалтыраныу; стёкла окон дрожали тәҙрә 
быялалары дерелдәп торҙо 2. (мерцать) емел
дәү, ем-ем итеү; в нёбе дрожали звёзды күктә 
йондоҙҙар емелдәне 3. перен. ҡалтырау, йөрәк 
сығыу, хафаланыу, борсолоу; сердце дрожйт 
йөрәк ҡалтырай; мать дрожйт за своего ребёнка 
әсә балаһы өсөн хафаланып тора 4. над чем 
(скупо расходовать) ҡалтырап тороу; дрожать 
над каждой копейкой һәр бер тин өсөн ҡалты
рап тороу

ДРОЖАТЬ



ДРО Ж Ж ЕВбЙ , -ая, -ое әсетке ...ы; дрожже
вое тесто әсе ҡамыр; дрожжевые грибки әсетке 
бәшмәктәре

Д Р бЖ Ж И  только мн. әсетке, сүпрә, ҡур 
♦ как на дрожжах (расти, подниматься) бик тиҙ
үҫеү, күпләп үҫеү

Д РбЖ К И  только мн. еңел арба, ҡуян арба
ДРОЖ Ь ж ҡалтырау, дерелдәү; бросает в 

дрожь безл. ҡалтырата башлай; говорить с 
дрожью в голосе ҡалтыранған тауыш менән 
һөйләү

ДРОЗД м барҡылдаҡ; дрозд белобровик аҡ
ҡаш барҡылдаҡ; дрозд певчий йырсы барҡыл
даҡ; дрозд-рябйнник мышар барҡылдағы; дрозд 
сйний күк барҡылдаҡ

Д РбТ И К  м дротик, ҡыҫҡа һаплы һөңгө (бо
ронғо һуғыш ҡоралы)

ДРОФА ж туғаҙаҡ
ДРУГ I м 1. дуҫ, әшнә; старый друг лучше 

новых двух иҫке дуҫ яңы ике дуҫҡа биргеһеҙ 
2. (при обращении) дуҫым, дуҫҡай ♦ будь 
ДР5ТОМ зинһар, зинһар өсөн (цтенес менән 
мөрәжәғәт иткәндә)

ДРУГ II: друг друга бер береһен; друг другу
бер-береһенә; друг за др5том бер бер артлы; 
друг за друга бер-береһе өсөн; друг против 
др5та бер-береһенә ҡаршы; друг о др5те бер-бе- 
реһе тураһында; друг с другом бер-береһе менән

ДРУГбЙ , -ая, -ое 1. башҡа, бүтән; в другой 
раз бүтән ваҡытта 2. икенсе, иртәгәһен; на дру
гой день икенсе көндө, иртәгәһенә 3. в знач. 
сущ. другой м, другая ж, другое с башҡа, бүтән, 
икенсе, башҡа берәү; заботиться о другйх 
бүтәндәр тураһында ҡайғыртыу; ему говорйшь 
одно, он делает другое уға бер нәмә әйтәһең, ул 
икенсене эшләй ♦ это другое дело уныһы башҡа 
эш; улай булһа, эш башҡа; другйми словами 
икенсе төрлө әйткәндә, икенсе һүҙ менән 
әйткәндә; одна нога здесь, (а) другая там бер 
аяғың бында, икенсеһе — тегендә

ДРУЖ БА ж дуҫлыҡ; водйть дружбу с кем-л. 
дуҫлашыу, дуҫ булыу; дружба народов ха
лыҡтар дуҫлығы ♦ не в службу, а в дружбу 
дуҫлыҡ хөрмәтенә

ДРУЖЕЛЮБИЕ с дуҫлыҡ мөнәсәбәте (той
ғоһо, хисе), күңел ятыу; показать дружелюбие 
дуҫлыҡ мөнәсәбәте күрһәтеү

ДРУЖЕЛЮБНЫЙ, -ая, -ое дуҫтарса (яҡын), 
күңелсәк; дружелюбный взгляд дуҫтарса яҡын 
ҡараш; дружелюбное отношение дуҫтарса яҡын 
мөнәсәбәт

ДРУЖЕСКИЙ, -ая, -ое дуҫлыҡ ...ы, дуҫтар
са, ысын күңелдән; дружеский привет дуҫлыҡ 
сәләме, дуҫтарса сәләм; дружеское участие 
дуҫтарса ҡатнашлыҡ ♦ быть на дружеской ноге 
с кем әшнә булыу, әшнәлек мөнәсәбәтендә булыу

ДРУЖЕСТВЕННЫЙ, -ая, -ое дуҫлыҡ ...ы, 
дуҫлыҡ мөнәсәбәтендәге; дружественные связи

ДРОЖЖЕВОЙ
дуҫлыҡ бәйләнештәре; дружественные страны 
дуҫлыҡ мөнәсәбәтендәге илдәр

ДРУЖЙНА ж дружина (1. элекке Рәсәйҙә 
һәм боронғо Көнбайыш илдәрҙә кенәздәр ҡара
мағындағы ҡораллы ғәскәр 2. берәй маҡсат 
менән ойошторолған хәрби төркөм, ополчение 
йәки ирекле йәмәғәт ойошмаһы)', народная 
дружйна халыҡ дружинаһы

ДРУЖЙННИК м и ДРУЖЙННИЦА ж дру 
жинасы, дружина ағзаһы

ДРУЖЙТЬ несоө. с кем и без доп. дуҫла
шыу, дуҫ булыу; дружйть с одноклассниками 
синыфташтар менән дуҫлашыу 

ДРУЖЙЩЕ м\ разг. дуҫҡай 
ДРУЖНЫЙ, -ая, -ое 1. дуҫ, татыу; дружная 

семья татыу ғаилә; дружный коллектйв татыу 
коллектив; быть дружными дуҫ булыу 2. дәррәү, 
берҙәм, әүҙем, бер юлы, бер ваҡытта; дружная 
весна дәррәү (килгән) яҙ; дружная работа 
берҙәм эш

Д Р У Ж бК  м; ласк, дуҫҡай, әшнә, ҡушаға 
ДРЫГАТЬ несоө. чем; разг. тыпырсыныу, ти

бенеү; дрыгать ногами аяҡ менән тыпырсыныу 
ДРЫГНУТЬ сов. чем; разг. тыпырсынып 

ҡуйыу, тибеп ебәреү
ДРЙБЛЫЙ, -ая, -ое 1. һулыған, сырышҡан; 

дряблое лицо сырышҡан бит 2. перен. ебегән, 
ебек, йомшаҡ 3. перен. ҡаҡшаған, туҙған, бәл
терәгән

ДРЙБНУТЬ несов.; разг. һулыу, бәлтерәү, 
сырышыу

ДРЙЗГИ мн.; разг. юҡ-бар һүҙ, әрләш, та
лаш, ыҙғыш; домашние дрязги өйҙәге ыҙғыш 

ДРЯ Н Н бЙ , -ая, -ое разг. алама, насар, 
йүнһеҙ, әшәке, хөрт; дрянной человек алама 
кеше

ДРЯНЬ ж; разг. 1. собир. алама, алам-һалам, 
иҫке-моҫҡо, ҡый-ғыпыр 2. в знач. сказ, хөрт, 
бик насар; дело дрянь эш хөрт; погода дрянь 
көн бик насар

ДРЯХЛЁТЬ сов. ныҡ ҡартайыу, бәлтерәү, 
бәҫтән (ҡарыуҙан) тайыу

ДРЙХЛОСТЬ ж ныҡ ҡартайғанлыҡ, бәлте
рәгәнлек, бәҫтән (ҡарыуҙан) тайыу

ДРЙХЛЫЙ, -ая, -ое 1. ныҡ ҡартайған, бәл
терәгән, бәҫтән (ҡарыуҙан) тайған, бәҫһеҙ, 
ҡарыуһыҙ 2. перен., разг. (старый — о предме
тах) туҙған, иҫкергән, эштән сыҡҡан, алама 

ДУАЛИЗМ м; филос. дуализм (донъяның ни
геҙендә ике цҙ аллы, бер-береһенә ҡапма-ҡар
шы, бер-береһе менән көрәш алып барыусы ике 
башланғыс — материя һәм рух  ятыуын 
раҫлаған идеалистик тәғлимәт)

ДУАЛИСТ м дуалист (дуализм тәғлимәтен 
яҡлаусы)

ДУАЛИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое дуалистик, 
дуализм ...ы; дуалистическая философия дуа
листик фәлсәфә 
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ДУБ м имән; высокий дуб бейек имән 
ДУБАСИТЬ несов.', прост. 1. дөмбәҫләү; ду

басить друг друга бер-береһен дөмбәҫләү 2. по 
чему, во что даһырлатыу, дөбөрләтеү; дубасить 
в дверь ишек дөбөрләтеү

ДУБИЛЬНЫИ, -ая, -ое дуплау ...ы; ду- 
бйльный завод дуплау заводы

ДУБИЛЬНЯ ж дуплау бинаһы, тире иләү 
урыны

ДУБИЛЬЩИК м дуплаусы, тире иләүсе 
ДУБИНА ж 1. күҫәк, суҡмар 2. бран., 

прост, (о человеке) күҙле бүкән, бағана, аңра 
ДУБИНКА ж', уменъш. от дубйна 1 
ДУБИНУШКА ж\ трад.-поэт., уменьш,- 

ласк. от дубйна
ДУБИТЕЛЬ м; тех. буяу, буятҡыс матдә, ду

плау матдәһе; органйческие дубйтели органик 
буятҡыс матдәләр

ДУБИТЬ несов. что (тире) дуплау, иләү 
ДУБИТЬСЯ несов. страд, от дубйть 
ДУБЛЁНИЕ с дуплау, тире эшкәртеү; дуб

ление кожи тире дуплау
ДУБЛЕНКА ж дупланған тун 
ДУБЛЕНЫЙ, -ая, -ое 1. дупланған; дублёная 

овчйна дупланған һарыҡ тиреһе 2. перен., разг. 
(огрубелый) тутлаған, ҡояшҡа янған; дублёное 
лицо ҡояшҡа янған йөҙ

ДУБЛЕР м дублер; артйст-дублёр дублер ар
тист; дублёр космонавта космонавт дублеры 

ДУБЛЁТ м дублет (1. бер иш ике нәмәнең 
һыңары 2. һунар, мылтыҡтың ике көбәгенең 
дә бер юлы атыуы)

ДУБЛИКАТ м дубликат (документтың төп 
нөсхә менән бер цк хоҡуҡта булган кцсермәһе) 

ДУБЛИРОВАНИЕ с см. дублйровать 
ДУБЛИРОВАТЬ несов. кого-что 1. ҡабат

лау, бер иш (үк) эште эшләү; дублйровать ра
боту другого предприятия икенсе предприятие 
менән бер үк эште эшләү, икенсе предприятие
ның эшен ҡабатлау, кадрҙы ҡабатлау 2. театр. 
алмаштырыу, алмашлап уйнау; дублйровать 
исполнйтеля главной роли төп ролде ике (өс) 
артист алмашлап уйнау 3. кино. дубляж яһау 
(тәржемә итеү), икенсе телгә күсереү

ДУБЛИРОВАТЬСЯ несов. страд, от дуб
лйровать

ДУБЛЬ м; кино, дубль, ҡабатлау (фильмда 
бер кадрҙы бер нисә мәртәбә төшөрөң)

ДУБЛЙЖ м\ кино. дубляж (кинофильмды 
икенсе телгә кцсерец)

ДУБНЙК м имәнлек, имән урманы, туйра
лыҡ; молодой дубняк ваҡ туйралыҡ 

ДУБОВИК м имән бәшмәге 
ДУБбВЫ Й , -ая, -ое 1. имән ...ы; дубовый 

лес имән урманы 2. имән, имәндән эшләнгән 
(яһалған); дубовый стол имән өҫтәл 3. перен., 
разг. (жёсткий, грубый) ҡаты, тупаҫ, имән 
кеүек; дубовые яблоки ҡаты алма

ДУПЛЕТ
ДУБРАВА ж имәнлек, туйралыҡ 
ДУГА ж 1. (часть упряжи) дуға; гнуть дугу 

дуға бөгөү 2. (часть окружности, круга) дуга, 
кәкерсәк ♦ бровь дугой дуғаланып торған ҡый
ғас ҡаш; электрйческая дуга физ. электр дуға
һы; гнуть в дугу кешене теләгәнсә йөрөтә алыу, 
үҙ ихтыярыңа буйһондороу

ДУГООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое дуға кеүек (һы
маҡ), дуғаланып торған; дугообразный мост 
дуғаланып торған күпер

ДУДЁТЬ несов.', разг. һыбыҙғы уйнау (һыҙ
ғыртыу) ♦ дудеть в одну дуду: 1) бер теләктә 
(маҡсатта) эш итеү; 2 ) бер нәмәне туҡыу 
(тылҡыу)

Д^ДКА ж һыбыҙғы; боцманская дудка боц
ман һыбыҙғыһы ♦ плясать под дудку чью кеше 
йырын йырлау, ҡурайына бейеү

ДУДКИ межд.; прост, (выражает отрица
ние, несогласие, отказ) эләкмәй торһон, тәтемәй 
торһон, шулай булмағайы

Д^Ж КА ж 1. уменьш. от дуга 1; 2. тотҡа; 
ведёрная дужка биҙрә тотҡаһы 3. анат. (груд
ная кость у птиц) йәтәс, сәтәш

Д^ЛО с кәбәк, кәбәк ауыҙы (тишеге); дуло 
ружья мылтыҡ көбәге; нацелить дуло кәбәкте 
төҙәү

Д^М А ж 1. уй, уйланыу; думы о родине ва
тан тураһында уйланыу; погрузйться в думу 
уйға батыу 2. дума; Боярская дума Баярҙар ду
маһы; Государственная дума Дәүләт думаһы 
3. дума (украин халыҡ ҡобайырының бер төрө) 

ДУМАТЬ несов. о ком-чём, над чем и без 
доп. 1. уйлау, баш ватыу; думать над решением 
проблемы мәсьәләне хәл итеү тураһында уйлау 
2. с неопр. (намереваться) уйлау, иҫәпләү, иҫәп 
тотоу; думаем завершить работу сегодня эште 
бөгөн бөтөрөргә уйлайбыҙ ♦ думать думу уйла
ныу, уйға сумыу; и думать забыть о ком-чём 
бөтөнләй онотоу, иҫкә лә төшмәү, иҫтән сығыу; 
и думать нечего уйлап тораһы ла юҡ, уйларға ла 
түгел; много думать о себе үҙен әллә кемгә 
һанау, үҙен юғары ҡуйыу; недолго думая оҙаҡ 
уйлап тормаҫтан, күп уйламайынса; я думаю! 
һис шикһеҙ!, әлбиттә шулай!

ДУМАТЬСЯ несов. безл. уйлау, уйға килеү; 
мне думается минең уйымса (уйлауымса); 
вышло не так, как думалось уйлағанса килеп 
сыҡманы

ДУМБЫРА з к; об л. см. домбра
Д^М КА ж (подушечка) күпсек, ҡолаҡ мендәре
ДУНОВЁНИЕ с иҫеү; дуновение ветра ел

иҫеүе
ДУНУТЬ сов. см. дуть 1
ДУПЕЛЬ м зырҡыуыт (ҡош); дупель горный

тау зырҡыуыты; дупель лесной урман зырҡыуыты 
ДУПЛЁТ м дуплет (бильярд уйынында — 

бер шар менән икенсе шарҙы бортҡа ҡаҡсыта 
һугып, лузага төшөрөң)



ДУПЛИСТЫЙ
ДУПЛЙСТЫЙ, -ая, -ое эсе ҡыуыш, ҡыуыш

лы; дуплистое дерево эсе ҡыуыш ағас
ДУПЛ б  с і .  (в дереве) ағас ҡыуышы 2. (в зу

бе) теш соҡоро (тишеге)
ДУРА ж см. дурак
ДУРАК м; разг. алйот, иҫәр, иҫәүән ♦ ва

лять дурака прост.'. 1) (бездельничать) эшһеҙ 
(тик) йөрөү, ваҡытты бушҡа үткәреү; 2 ) (дура
читься) алйотланыу, иҫәрләнеү, аҡылһыҙланыу; 
дурак дураком шыр тиле, алйоттоң-алйото, 
иҫәрҙең-иҫәре, төптө аҡылһыҙ; дуракам закон не 
писан алйотҡа (иҫәргә) закон юҡ, аҡылһыҙға 
аҡыл кәрәкмәй; нашёл дурака аҡылың алтау 
икән, тапҡан иҫәрҙе; не дурак үҙ аҡылы үҙенә 
етә, алйот (иҫәр) түгел; оставить в дураках: 
1) карт, дурак ҡалдырыу, отоу; 2 ) кого алдау, 
ултыртыу, отоу, һемәйтеү

ДУРАЛЁЙ м ; разг. см. дурак 
ДУРАНДА ж см. жмых
ДУРАЦКИЙ, -ая, -ое разг. алйоттар ...ы, 

иҫәрҙәр ...ы, мәғәнәһеҙ, насар, алама; дурацкие 
привычки алама ғәҙәттәр; дурацкий разговор
мәғәнәһеҙ һөйләшеү

ДУРАЧЕСТВО с; разг. алйотлоҡ, иҫәрлек, 
ау һарлыҡ, былағай лыҡ

ДУРАЧИНА м; прост., бран. см. дурак 
ДУРАЧИТЬ несоә. кого-что', разг. алдау, һе

мәйтеү, башты әйләндереү, бутау
ДУРАЧИТЬСЯ несоә.', разг. алйотланыу, бы

лағайланыу, иҫәрләнеү, йүләрләнеү
ДУРАЧбК м; разг., уменыи.-ласк. от дурак 
ДУРАШЛИВЫЙ, -ая, -ое разг. 1. (глупова

тый) алйотораҡ, иҫәрерәк, аҡылға бер төрлөрәк 
2. (несерьёзный, озорной) шаян, мәрәкәсел, бы
лағай; дурашливые выходки былағай ҡыла
ныштар

Д^РЕНЬ м; прост, см. дурак 
ДУРЁТЬ несоә.', разг. 1. (глупеть) алйотла

ныу, иҫәрләнеү 2. ҡаңғырыу, баш ҡатыу (әйлә
неү), иҫереү; дуреть от угара еҫкә иҫереү; ду
реть от качки сайҡалыуҙан баш әйләнеү

ДУРИТЬ несоә. кого-что', разг. 1. (сума
сбродничать) алйотланыу, былағайланыу, ды
уамалланыу 2. (упрямиться) ҡылыҡһыҙланыу, 
сығынсылау, сығынлау; лошадь дурйт ат сығын
сылай ♦ дурить голову кому баш әйләндереү 

ДУРМАН м 1. бот. ҡаразирә 2. иҫерткес, 
баш ҡаңғыртҡыс (әйләндергес) 3. перен. анды 
томалағыс, ағыу

ДУРМАНИТЬ несов. кого-что; прям., перен. 
томалау, иҫертеү, ағыулау; дурманить голову 
аңды томалау

ДУРМАНИТЬСЯ несоә. страд, от дурманить 
ДУРМАННЫЙ, -ая, -ое 1. прил. от дурман 1;

дурманный корень ҡаразирә тамыры 2. разг. 
иҫерткес; дурманная сонлйвость иҫерткес йоҡо 

ДУРНЁТЬ несов. йәмһеҙләнеү, (йөҙө, һыны) 
боҙолоу

ДУРНО 1. нареч. йәмһеҙ, насар, алама, яман; 
дурно вестй себя үҙеңде йәмһеҙ тотоу 2. в знач. 
сказ., безл. насар, ҡыйын; ему дурно ул үҙен 
насар һиҙә (тоя), уға ҡыйын

Д У РН бЙ , -ая, -ое 1. йәмһеҙ, алама, боҙоҡ, 
әшәке, яман; дурная погода алама көн; дурной 
запах яман еҫ; дурной человек әшәке кеше 
2. обычно кратк. ф. (некрасивый) йәмһеҙ, 
килбәтһеҙ, һынһыҙ, ямаҡ ♦ дурная слава яма
нат; дурной глаз яман күҙ

ДУРНОТА ж үҙен насар һиҙеү, баш әйләнеү, 
күңел болғаныу; почувствовать дурноту үҙен на
сар һиҙеү

ДУРНУШКА ж; разг. йәмһеҙ, һөйкөмһөҙ 
(ҡатын-ҡыҙга ҡарата)

ДУРОСТЬ ж; разг. алйотлоҡ, иҫәрлек, аҡыл
һыҙлыҡ; сделать по дурости что-л. иҫәрлектән 
ниҙер ҡылыу, эш боҙоу

ДУРШЛАГ м тишекле сүмес, үтәләк 
ДУРЬ ж\ разг. алйотлоҡ, йүләрлек, дыуамал

лыҡ ♦ выбить дурь из головы прост.', выбить 
дурь прост, аҡылға ултыртыу (өйрәтеү); выбро
сить (выкинуть) дурь из головы прост, аҡылға 
ултырыу, аҡылланыу

ДУСТ м; хим. дуст (агыулы онтаҡ) 
д^тый, -ая, -ое 1. эсе ҡыуыш, ҡыуыш эсле, 

ҡыуыш итеп яһалған; дутые шины эсе ҡыуыш 
шиналар 2. перен. ҡабартылған, арттырылған, 
ялған; дутые цифры ҡабартылған (арттырып би
релгән) һандар

ДУТЬ несоә. 1. өрөү, иҫеү; ветер дует ел иҫә; 
здесь дует безл. бында ел өрә; дуть на горячий 
чай эҫе сәйгә өрөү 2. что', тех. өрҙөрөп эшләү, 
яһау; дуть стеклянные бутылки быяла ше
шәләрҙе өрҙөрөп эшләү ♦ дуть губы (губки) 
ирен турһайтыу, үпкәләү; и в ус не дуть иҫе лә 
китмәү, уйында ла булмау; куда (откуда) ветер 
дует см. ветер

ДУТЬЕ с; тех. 1. өрҙөрөү, өрҙөрөп эшләү; 
горячее дутьё эҫе (һауа) өрҙөрөү 2. өрҙөргөс 
(ҡулайлама)', доменная печь с дутьём өрҙөр
гөслө домна мейесе

ДАТЬСЯ несов. 1. на кого-что и без доп.', 
разг. үпкәләү, турһайыу, ауыҙ турһайтыу; 
дуться друг на др5та бер-береһенә турһайыу 
2. во что', прост, мауығыу, бирелеп (мауығып) 
уйнау, һуғыу (кәрт, шашка һ.б.)', дуться в 
шашки шашкала мауығып уйнау; дуться в карты 
кәрт һуғыу

ДУХ м 1. аң, аҡыл, рух; в здоровом теле
здоровый дух сәләмәт тәндә сәләмәт рух 2. (мо
ральное состояние, самочувствие) дарман, рух, 
күңел, рухи көс; поднять дух рух күтәреү; 
упадок духа рух төшөнкөлөгө; набраться духу 
дарман (көс) алып, тәүәккәлләнеп; собраться с 
духом дарман (көс) туплау 3. миф., рел. рух, 
әруах, зат, йән; добрый дух изге рух; злой дух 
уҫал рух (зат) 4. разг. (дыхание) тын, һулыш; 
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дух захватывает тын туҡталыу, тын ҡыҫыу; дух 
замирает тын туҡтала, тын бөтә; затаить дух 
тын да алмай тороу, һағайыу; перевестй дух ир
кенләп тын алып ебәреү 5. прост, {запах) еҫ, 
аңҡыш; лесной дух урман еҫе; грибной дух 
бәшмәк еҫе 6. в знач. нареч. духом; прост, 
(очень быстро) һә тигәнсе, бик тиҙ, күҙ асып 
йомғансы; (без остановки, сразу) бер юлы, 
туҡтамай; выпить одним духом бер юлы, тын да 
алмай эсеп ебәреү ♦ быть не в духе кәйеф бул
мау, күңелһеҙ булыу; во весь дух; что есть духу 
(бежать, мчаться) йән-фарман (сабыу); дух вон 
у кого; прост, йән биреү, үлеү; духу не хватает 
йөрәк етмәй, тәүәккәллек етмәй; испустйть дух 
йән сығыу, үлеү; воспрянуть духом ҡанатланып 
китеү, күңел күтәрелеп китеү; ни слуху ни духу 
хәбәр-хәтерһеҙ (юғалыу); пасть духом кәйеф 
төшөү, төшөнкөлөккә бирелеү; чтобы духу не 
было чьего; чтобы духом не пахло чьим эҙе лә 
булмаһын, күҙгә күренмәһен, юҡ булһын

ДУХИ только мн. хушбуй; аромат духов 
хушбуй еҫе; флакон духов бер һауыт хушбуй

ДУХОВЕНСТВО с собир. руханиҙар, дин 
башлыҡтары; православное духовенство право 
славие (христиан) руханиҙары; мусульманское 
духовенство мосолман руханиҙары

ДУХОВКА ж духовка (кухня плитаһында 
бешеренец мейесе)

ДУХОВНЫЙ, ая, -ое 1. рухи; духовный мир 
человека кешенең рухи донъяһы; духовные за
просы рухи ихтыяж, талаптар; духовные инте
ресы рухи мәнфәғәттәр; духовная близость ру
хи яҡынлыҡ 2. рухани, дини; духовная семи
нария дини семинария; духовное лицо дин әһеле 
♦ духовное завещание яҙма васыят (мөлкәт 
хаҡында)

ДУХОВОЙ, -ая, -ое 1. муз. тынлы; духовой 
оркестр тынлы оркестр 2. духовкалы; духовая 
печь духовкалы мейес

ДУХОТА ж 1. (спёртый воздух) тынсыу - 
(лыҡ), бөркөү(лек) 2. (знойный воздух) эҫе- 
(лек), ҡыҙыу(лыҡ), бөркөү(лек); духота ночи 
төндөң бөркөүлеге

ДУШ м душ; принять душ душта йыуыныу
ДУША ж 1. филос., рел. йән, рух; душа и 

тело йән һәм тән; душой и телом йәне-тәне 
менән 2. (характер, внутренний мир человека) 
йән, күңел, йөрәк; добрая душа изге күңелле; 
чёрная душа ҡара йөрәк 3. (чувство, темпера
мент) дәрт, хис, күңел; вкладывать душу күңел 
биреү; играть с душой күңел биреп уйнау 4. пе- 
рен. (вдохновитель) рухландырыусы, йәнләнде
реүсе, дәрт биреүсе; душа коллектйва йәм, дәрт 
биреүсе, коллективты йәнләндереүсе 5. разг. 
(человек) кеше, зат, йән, йән эйәһе, йән башы; 
на улице ни душй урамда бер йән эйәһе лә юҡ; 
на душу населения йән башына 6. разг. (обра-

щение) йән киҫәге, бәғер; душа моя йән киҫәгем, 
бәғерем ♦ бумажная душа ҡағыҙ йән, ҡағыҙ яра
тыусы, бюрократ; заячья душа ҡуян йөрәк; 
мёртвые души үле (үлгән) йәндәр; в душе: 1) кү
ңелендә, эстән; 2 ) күңеле (йөрәге) менән; взять 
(брать, принять) на душу әҫтәңә алыу (яуаплы
лыҡ, гонаһ Һ.6.); влезать в душу кому, чью: 
1) ышанысына инеү, үҙенә ҡаратыу; 2 ) юхалап 
эс серен алыу; вложйть душу во что бөтә 
күңелен (дәртен) һалыу; всей душой; всеми 
фйбрами душй бөтә йөрәктән, ысын күңелдән; в 
чём только душа держится ныҡ ябыҡ, тире лә 
һөйәк; говорить по душам ихлас (ысын 
күңелдән, бөтә йөрәктән) һөйләшеү; для душй үҙ 
күңеле өсөн, үҙ күңелен уйлап; душа болйт 
йөрәк әрней (һыҙлай); душа нараспашку бер 
ҡатлы, эсендәге тышында; душа не лежйт к ко- 
му-чему күңел тартмай (ятмай); душа не на 
месте у кого күңел болоҡһой (борсола); душа 
ушла в пятки шутл. ҡот осто, йән ус төбөнә кил
де; душа человек асыҡ күңелле кеше; душй не 
чаять в ком өҙөлөп (өлтөрәп) тороу; душа в 
душу (жить) дуҫ (татыу) йәшәү; за душой ни ко
пейки (кеҫәлә) һуҡыр бер тин дә юҡ; излйть 
душу эс бушатыу, эс серен һөйләү; кривйть ду
шой күңелгә хилаф итеү, ике йөҙлөләнеү; на ду
ше кошки скребут у кого күңелде ҡыра, күңел 
тынысһыҙ; ни душой ни телом (не виноват) 
күңеле саф, тәне пак, бер ғәйебе юҡ; отвестй 
(излйть) душу: 1) (высказаться) күңел (эс) бу
шатыу; 2 ) күңел йыуатыу; от всей душй бөтә 
йөрәктән, ысын күңелдән; по душе кому в знач. 
сказ, күңелгә оҡшай; сколько душе угодно 
йәнең теләгәнсә, йәнең күпме теләй; стоять (тор
чать) над душой чьей теңкәгә (маҙаға) тейеп то
роу, теңкәне ҡоротоу, йәнгә тейеү

ДУШЕВАЯ ж душ бүлмәһе
ДУШЕВНОБОЛЬНОЙ м аҡылдан яҙған, 

аҡылы зәғифләнгән ир-ат; душевнобольная ж 
аҡылдан яҙған, аҡылы зәғифләнгән ҡатын-ҡыҙ 

д у ш е в н о с т ь  ж ихласлыҡ, асыҡлыҡ, ал
саҡлыҡ

душЕвный, -ая, -ое 1. күңел ...ы, рух ...ы, 
рухи; душевная тревога күңел тынысһыҙлығы; 
душевный подъём күңел күтәренкелеге 2. (сер
дечный, искренний) эскерһеҙ, ихлас, саф кү
ңелдән; душевный человек ихлас кеше; ду
шевное отношение эскерһеҙ мөнәсәбәт; душев
ный разговор ихлас һөйләшеү ♦ душевные бо
лезни (заболевания) психикаға (нервыға) бәйле 
ауырыуҙар

ДУШЕВОЙ I, -ая, -ое 1. йән (кеше) башына 
уртаса; объём душевого потребления йән башына 
уртаса тотоноу күләме; душевое распределение 
йән башына уртаса бүленеш 2. ист. душевой 
(Рәсәйҙә крәҫтиәндәргә (тик ирҙәргә) йән башы
на бцленеп бирелгән); душевой надел душевой 
надел

ДУШЕВОЙ



ДУШ ЕВбЙ II, -ая, -ое душлы, душ ...ы; ду
шевой павильон душлы павильон; душевая 
установка душ ҡулайламаһы

ДУШЕГРЁЙКА ж йылы күкрәксә, еңһеҙ 
һырма

ДУШЕГУБКА ж душегубка (кешеләрҙе газға 
тонсоҡтороп цлтерец өсөн фашистар тара
фынан ҡулланылған көплө автомашина)

ДАШЕНЬКА ж 1. ласк, от душа 1—3; 
2. (обращение) йәнем, йән киҫәгем, йәнекәй 

ДУШЕРАЗДИРАЮЩИЙ, -ая, -ее үҙәк өҙ
гөс, ҡот осҡос; душераздирающий крик үҙәк 
өҙгөс тауыш

ДУШЕЧКА ж; разг. см. душенька 2
ДУШЕЩИПАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое разг., 

upon, тәьҫирләндерә торган; душещипательный 
роман күңел тәьҫирләндерә торган роман

ДУШИСТЫИ, -ая, -ое хуш (тәмле) еҫле; ду- 
шйстая лйпа хуш еҫле йүкә

ДУШИТЕЛЬ м; книжн., у cm. быуыусы, 
ҡыҫыусы, юл ҡуймаусы (кеше); душйтель сво
боды иректе быуыусы

ДУШИТЬ I несоә. 1. кого (сдавливать гор
ло) быуыу, быуып үлтереү 2. (стеснять дыха
ние) тынды ҡыҫыу (быуыу); кашель душит 
йүтәл быуа 3. кого-что; перен. ҡыҫыу, баҫыу, 
юл ҡуймау; душйть крйтику тәнҡитте ҡыҫыу; 
душйть свободу иректе ҡыҫыу ♦ душйть в 
объятиях ныҡ ҡосаҡлау; душйть поцелуями 
ебәрмәй оҙаҡ үбеү

ДУШИТЬ II несоә. кого-что хушбуй һөртөү 
(һибеү, һиптереү); душйть носовой платок
ҡулъяулыҡҡа хушбуй һөртөү

ДУШИТЬСЯ I несоә. быуылыу, үҙен быуып 
үлтереү

ДУШИТЬСЯ II несоә. хушбуй һөртөнөү, 
хушбуйланыу

ДУШИЦА ж мәтрүш, мәтрүшкә 
дЗчино 1 . нареч. тынсыу, бөркөү; в комна

те душно бүлмәлә тынсыу 2. кому и без доп. в 
знач. сказ., безл. тын ҡыҫылыу (етмәү), тын 
бөтөү; ему д^шно уның тыны ҡыҫыла

душный, -ая, -ое тынсыу, бөркөү; душный 
воздух бөркөү һауа; душное помещение тынсыу 
бүлмә

ДУШ бК м боҙола (һөрһөй) башлаған; мясо с 
душком һөрһөй башлаған ит

ДУЭЛЬ ж дуэль (1. ике кеше араһындағы 
дәғцәне атышыу йә ҡылыс менән хәл итец 
2. кцсм. ике кеше араһындағы көрәш, ярыш); 
вызвать на дуэль дуэлгә саҡырыу; словесная 
дуэль һүҙ ярышы, һүҙ көрәштереү

ДУЭТ м; муз. 1. дуэт (ике музыка ҡоралын
да уйнау өсөн йәки ике тауыштан йырлау өсөн 
яҙылған музыкаль әҫәр һәм ике башҡарыусы
нан торған ансамбль) 2. в знач. нареч. дуэтом; 
муз. икәүләп (ике тауыш менән йәки ике музы
ка ҡоралында); петь дуэтом дуэтта йырлау

ДУШЕВОЙ
ДЫБА ж дыба (борон заманда кешенең кәц- 

ҙәһен тарттырып ҡаҙаҡлап, язалап цлтерә 
торған ҡулайлама); вздёрнуть на дыбу ҡаҙаҡҡа 
тарттырып язалау

ДЫБОМ нареч. үрә ♦ волосы стали (подня- 
лйсь) дыбом сәстәр үрә торҙо

ДЫБЫ: встать на дыбы: 1) (о лошади) үрәп- 
сеү, үрә тороу (баҫыу, һикереү); лошадь встала 
на дыбы ат үрә торҙо; 2 ) ҡарышыу, аяҡ терәп 
ҡаршы тороу, тыңламау

ДЫЛДА м и ж; прост, һонтор, һуйылдай 
оҙон, һуҙан һуйыл, оҙон ашҡаҡ (килбәтһеҙ оҙон 
кеше тураһында)

ДЫМ м төтөн; пороховой дым дары төтөнө; 
табачный дым тәмәке төтөнө; клубы чёрного 
дыма борҡоп сыҡҡан ҡап-ҡара төтөн ♦ в дым 
прост, бик ныҡ, эштән сығып; дым коромыслом 
(столбом) аҫты-өҫкә килеү, тәртипһеҙлек; нет 
дыма без огня елһеҙ япраҡ һелкенмәй, утһыҙ 
төтөн сыҡмай

ДЫМАРЬ м; пчел, төтәткес 
ДЫМИТЬ несоә. 1. төтәү, төтәтеү, төтөн ҡай

тарыу (сығарыу); печь дымйт мейес төтәй; за
водская труба дымйт завод торбаһы төтөн 
сығара 2. чем төтәтеү, төтөн сығарыу; дымйть 
сигаретой сигарет төтәтеү

ДЫМИТЬСЯ несов. төтәү, төтөнләү, төтөн 
сығарыу; головёшка дымится торонбаш төтәп 
ята; папироса дымится папиростың төтөнө сыға 

ДЫМКА ж томанһыу, шыйыҡ томан; вер 
ІІНІНЫ  Урала покрыты дымкой Урал түбәләре 
шыйыҡ томан менән ҡапланған

дымный, -ая, -ое төтөнлө, төтөн тулған; 
дымная лачуга төтөнлө аласыҡ

дымовбй, -ая, -ое төтөн ...ы, төтөн ебәрә 
(сығара) торған; дымовая труба мөрйә, мейес 
торбаһы; дымовая шашка төтөн шашкаһы 
(пәрҙәһе) ♦ дымовая завеса воен. төтөн пәрҙәһе 

дымохбд м (в печи) төтөн юлы, боҫлоҡ, 
ыҫлыҡ; (в бане, юрте) төтөнлөк, төнлөк, боҫлоҡ 

ДЫМЧАТЫЙ, -ая, -ое төтөн төҫлө, күкһел, 
һорғолт, күкһел-һорғолт; дымчатый кварц 
күкһел кварц; дымчатые очкй һорғолт күҙлек 

ДЫНЯ ж ҡауын 
ДЫРА ж тишек, йыртыҡ 
ДЫРОКбЛ м ҡағыҙ тишкес 
ДЫРЧАТЫЙ, -ая, -ое тишек ...ы, тишекле; 

дырчатый кирпйч тишекле кирбес
ДЫРЯВЫЙ, -ая, -ое тишек, йыртыҡ; ды

рявый мешок йыртыҡ тоҡ ♦ дырявая голова; 
дырявая память хәтерһеҙ, тиҙ онотоусан, һыу 
мейе

ДЫХАНИЕ с 1. тын, һулыш, тын алыш, 
һулыш алыу; затруднённое дыхание ауыр тын 
алыу; искусственное дыхание мед. яһалма 
һулыш алдырыу; органы дыхания тын алыу 
ағзалары 2. перен. (веяние) һулыш; дыхание 
осени көҙ һулышы ♦ второе дыхание икенсе



һулыш, яңынан хәл инеү (арып хәл бөткәндән 
һуң көс инеп киткәндә)', до последнего ды
хания һуңғы һулышҡа тиклем, үлгәнсе; не пере
водя дыхания бер тынала, туҡтауһыҙ, тын да 
алмай

ДЫХАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое анат. тын, тын 
алыу ...ы, һулыш ...ы; дыхательные путй тын 
алыу юлдары; дыхательный центр тын алыу үҙәге

ДЫХНУТЬ сов.; прост, см. дохнуть
ДЫШАТЬ несоә. 1 . тын (һулыш) алыу, 

һулау, тын өрөү; легко дышать тын алыуы еңел; 
дышать свежим воздухом саф һауа һулау; еле 
ёле дышать саҡ-саҡ тын алыу 2. чем\ перен. 
аңҡып (бөркөлөп, ташып) тороу; печь дышит 
жаром мейестән эҫе бөркөлөп тора; его лицо ды
шало молодостью уның йөҙөнән йәшлек дәрте 
ташып тора ♦ дышать здоровьем таҙалығы 
тышҡа (йөҙөнә) сыҡҡан; дышать воздухом чего, 
каким бер даирә (мөхит) кешеләре менән арала
шыу; дышать на ладан хәл өҫтөндә булыу 
(ятыу)

ДЫШАТЬСЯ: легко дышится тын алыуы 
еңел (иркен); тяжело дышалось тын алыш ауыр, 
һулыш (тын) ҡыҫыла

ДЫШЛО с һыңар тәртә (фургонда, ҙур ар
бала)

ДЬЯВОЛ м иблис, шайтан ♦ какого дьявола
ни шайтаныма, ни бысағыма

ДЬЯВОЛЬСКИЙ, -ая, -оеразг. 1. иблис ...ы, 
шайтан ...ы; дьявольское наваждение иблис 
вәсвәсәһе, шайтан ҡотҡоһо 2. перен. яуыз, 
мәкерле; дьявольский умысел яуыз ниәт 3. разг. 
(необычайно сильный, трудный) ҡот осҡос, иҫ 
киткес; дьявольская сила ҡот осҡос көс; 
дьявольский характер иҫ киткес (ауыр, көслө) 
холоҡ

ДЬЙВОЛЫЦИНА ж; разг. аңлашылмаусы
лыҡ, буталсыҡлыҡ, хикмәт, әкәмәт

Е,
ЕВАНГЕЛИЕ с Инжил (христиандарҙың ди

ни китабы)
ЕВАНГЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое Инжил ...ы; 

евангельский текст Инжил тексы
ЕВГЁНИКА ж евгеника (кешенең нәҫел си

фаттары насарайыу мөмкинлеген иҫкәртец 
тураһындагы тәглимәт)

ЁВНУХ м алашар, евнух (һәрәмдә хеҙмәт 
итец өсөн енес биҙҙәре алышан ир-ат)

ЕВРЁИ мн. йәһүдтәр, йәһүд халҡы / /  ед. ев
рей м йәһүд ир-аты; еврейка ж йәһүд ҡатын- 
ҡыҙы

ЕВРЕЙСКИЙ, -ая, -ое йәһүд ...ы; еврейский 
народ йәһүд халҡы

дьяк м; ист. дьяк (элекке Рәсәйҙә дәцләт 
учреждениеларында яуаплы эш башҡарыусы) 

ДЬЯКОН м дьякон (сиркәцҙә священникҡа 
ярҙам итецсе хеҙмәткәр)

дьячбк м дьячок (тцбән дәрәжәләге сир- 
кәц хеҙмәтсеһе)

дйжий, -ая, -ее прост, мыҡты, ҙур кәү
ҙәле; дюжий парень мыҡты егет

ДЙ Ж И Н А  ж дюжина, ун ике (бер иш) дана; 
дюжина домов ун ике бер иш йорт ♦ чёртова 
дюжина ун өс һаны (уңышһыҙ һаналган һан) 

ДЮЖИННЫЙ, -ая, -ое ябай, уртаса; дюжин
ный человек ябай кеше

дюйм м дюйм (элекке оҙонлоҡ цлсәц 
берәмеге — 2,54 сантиметр)

дюймбвый, -ая, -ое бер дюймлы; дюй
мбвый гвоздь бер дюймлы ҡаҙаҡ

ДібННЫ Й, ая, ое дюна .. .ы; дюнный песок 
дюна ҡомо

дн5ны мн. (ед. дюна ж) дюналар (диңгеҙ 
ярҙары буйында ел менән кцсеп йөрөгән ҡом 
өйөмдәре)

ДЮРАЛЮМИНИЕВЫЙ, -ая, -ое дюралюми
ний ...ы, дюралюмин; дюралюминиевая прово
лока дюралюмин сым

ДЮРАЛЮМЙНИИ м дюралюминий, дюра
люмин (алюминдың еҙ, магний һәм кремний 
менән ҡушылмаһы)

ДЮШЁС м дюшес (грушаның йомшаҡ тәмле 
сорты)

ДЯГИЛЬ м айыу ҡурайы, шыма көпшә 
ДЙДЕНЬКА м (форма обращения) см. дядя 
дядя м 1. (младший брат отца, матери) 

ағай; (старший брат отца, матери) бабай, 
олатай; 2. (форма обращения) ағай 

ДЙТЕЛ м; тумыртҡа
дйтловый, -ая, -ое тумыртҡа ...ы; дятло

вые яйца тумыртҡа йомортҡалары 
•  •

Е
ЕВРОПЁЕЦ м европалы, Европа кешеһе 
ЕВРОПЕИЗАЦИЯ ж см. европеизировать, 

европеизироваться
ЕВРОПЕИЗИРОВАТЬ сов., несов. что евро

палаштырыу, европалаштырылыу
ЕВРОПЕИЗИРОВАТЬСЯ 1 . сов., несов. ев

ропалашыу 2. несов. страд, от европеизировать 
ЕВРОПЕЙСКИЙ, -ая, -ое Европа ...ы; евро

пейские страны Европа илдәре; европейский 
клймат Европа климаты

ЕВРОПЕбИД м\ антроп. европеоид (раса 
тибы)

ЕВРОПЕбИДНЫЙ: европеоидная раса ан
троп. европеоид расаһы

ЕВРОПЕОИДНЫЙ



ЕГЕРЬ
ЁГЕРЬ м егерь (1. профессиональ һунарсы 

2. иҫк. ҡайһы бер Европа илдәрендә уҡсылар 
полкында хеҙмәт иткән һалдат)

ЕГЙПЕТСКИЙ, -ая, -ое мысыр ...ы, Мысыр 
...ы; егйпетский хлопок мысыр мамығы; егйпет 
ский фарабн Мысыр фирғәүене; егйпетские пи 
рамйды Мысыр пирамидалары ♦ егйпетская ра
бота иң ауыр, хәлдән тайҙырғыс эш 

ЕГИПТбЛОГ м египтолог (белгес) 
ЕГИПТОЛбГИЯ ж египтология (Борошо 

Мысырҙың тарихын, иҡтисадын, телен, сән- 
гәтен һ.б. өйрәнә торган фән)

ЕГИПТЙНЕ мн. мысырлылар, мысыр халҡы 
/ /  ед. египтянин м мысырлы, мысыр ир-аты; 
египтянка ж мысыр ҡатын-ҡыҙы

ЕГОЗА м и ж; разг. тиктормаҫ, осоҡ, 
тынғыһыҙ

ЕГОЗИТЬ несоә.; разг. 1. тик тормау, тын
ғыһыҙланыу, тынысһыҙланыу, осоҡланыу 2. пе- 
рен. (угодничать) ялағайланыу, ҡуштанланыу 

ЕДА ж 1. аш, ашау; перед едой ашау алды
нан; после еды аштан һуң; во время еды 
ашағанда, ашаған ваҡытта 2. разг. (пища) аша
млыҡ, аҙыҡ, ризыҡ; вкусная еда тәмле ашам
лыҡ; питательная еда туҡлыҡлы аҙыҡ

ЕДВА нареч. и союз 1. нареч. (насилу, с 
трудом) көскә, көскә-көскә; я едва дошёл до 
дому мин өйгә көскә ҡайтып еттем 2. нареч. 
(чуть, совсем немного, слегка) саҡ ҡына, саҡ- 
саҡ, аҙ ғына, яҙыу; я едва не упал йығыла 
яҙҙым; едва освещённая комната саҡ ҡына 
яҡтыртылған бүлмә; едва жив саҡ ҡына йәне 
бар, йәне сығырға ғына тора 3. союз (лишь 
только, как только) да/дә, -ыу/-еү менән, -ғас 
т а /  гәс тә; едва он вошёл, как начал говорйть 
ул инеү менән һөйләй башланы ♦ едва ли ай
һай, булырмы икән, белмәйем; едва ли не тип 
әйтерлек, тиерлек

ЕДИНЁНИЕ с берләшеү, берлек, берҙәмлек; 
в единении — сйла берҙәмлектә — көс; еди
нение масс в борьбе за мир тыныслыҡ өсөн 
көрәштә халыҡтарҙың берләшеүе

ЕДИНИЦА ж 1. мат. бер, берәмек(тәр) бер
лек, бер һаны 2. (оценка) берле, бер билдәһе; по 
лучйть единйцу по математике математиканан бер 
билдәһе алыу 3. (величина, которой измеряются 
др. однородные величины) берәмек; единйца веса 
ауырлыҡ берәмеге; денежная единйца аҡса берә
меге; единйца сйлы тока ток көсө берәмеге
4. обычно с определением (отдельная часть в со
ставе целого) берәмек; хозяйственная единйца 
хужалыҡ берәмеге; штатные единйцы штат 
берәмектәре 5. мн. единйцы (немногие) айырым 
кешеләр, ҡайһы берәүҙәр; только единйцы не вы
полняют план ҡайһы берәүҙәр генә план үтәмәй 

ЕДИНЙЧНОСТЬ ж берҙән-бер, берҙән-бер 
генә булыу, һирәк; единйчность явлений һирәк 
күренештәр

ЕДИНИЧНЫ Й, -ая, -ое 1 . үҙенә (бер) 
башҡа, һирәк осрай торған, берҙән-бер, бер 
генә; единйчный случай берҙән-бер ваҡиға 
2. (отдельный, обособленный) айырым бер, 
айырылып торған; единйчное явление айырым 
бер күренеш

ЕДИНО... урыҫ телендәге ҡушма һцҙҙәрҙең 
“бер", “берлек", “берҙәм" мәгәнәләрен аңлат
ҡан беренсе өлөшө, мәҫ., единобрачный бер ни
кахлы; единогласное мнение берҙәм фекер

ЕДИНОБбЖ ИЕ с бер аллалыҡ, бер аллаға 
табыныу

ЕДИНОБОРСТВО с бергә-бер көрәш 
(алыш), бер үҙе (яңғыҙ) ҡаршы тороу (көрәшеү, 
алышыу); вступйть в единоборство бергә бер 
алышҡа сығыу

ЕДИНОБРАЧИЕ с бер никахлыҡ 
ЕДИНОБРАЧНЫЙ, -ая, -ое бер никахлы 
ЕДИНОВЁРЕЦ м и ЕДИНОВЁРКА ж бер

дин кешеһе, диндәш (кем менәндер)
ЕДИНОВЁРИЕ с бер дин тотоу, бер динлек 

диндәшлек (кем менәндер)
ЕДИНОВЛАСТИЕ с властың бер ҡулда бу

лыуы, бер власлылыҡ; установйть единовластие 
бер власлылыҡ урынлаштырыу

ЕДИНОВЛАСТНЫЙ, -ая, -ое власты бер үҙе 
тотҡан, власть берәү ҡулында булған; едино
властный правйтель власты бер үҙе тотҡан ха
ким; единовластное правление власть берәү 
ҡулында булған идара

ЕДИНОВРЕМЕННЫЙ, -ая, -ое бер тапҡыр 
(мәртәбә) бирелә торған; единовременное по
собие бер тапҡыр бирелә торған матди ярҙам 

ЕДИНОГЛАСИЕ с берҙәмлек, бер фекерҙә 
булыу; добйться единогласия берҙәмлеккә 
ирешеү

ЕДИНОГЛАСНЫЙ, -ая, -ое бер тауыштан, 
берҙәм; единогласное решение бер тауыштан 
ҡабул ителгән ҡарар; единогласное избрание
бер тауыштан һайланыу

ЕДИНОДУШИЕ с күңел (уй, фекер) берлеге, 
бер фекерҙә (уйҙа, һүҙҙә) булыу, берҙәмлек; 
проявйть единодушие берҙәмлек күрһәтеү

ЕДИНОДУШ НЫЙ, -ая, -ое берҙәм, бер 
күңелдән булған; единодушное одобрение 
берҙәм хуплау

ЕДИНОЖДЫ нареч.; уст. 1. (один раз) бер 
тапҡыр (мәртәбә); едйножды в жйзни ғүмергә 
бер тапҡыр 2. (однажды) берҙән-бер ваҡыт, бер 
тапҡыр (мәл)

ЕДИНОКРбВНЫ Й, -ая, -ое уст. 1. аталаш, 
ата бер, инә башҡа; единокровные братья ата
лаш (ир) туғандар 2. ҡәрҙәш; единокровные на
роды ҡәрҙәш халыҡтар

ЕДИНОЛИЧНИК м яңғыҙаҡ; хозяйство еди 
нолйчника яңғыҙаҡ хужалығы

ЕДИНОЛИЧНЫЙ, -ая, -ое 1. берәү башҡара 
торған, үҙе генә ҡулында тотҡан, бер генә кеше-



нең ҡулына бирелгән; единолйчная власть бер 
генә кешенең ҡулына бирелгән власть 2. яңғыҙаҡ 
...ы; единоличное крестьянское хозяйство 
яңғыҙаҡ крәҫтиән хужалығы

ЕДИНОМЫСЛИЕ с фекерҙәшлек, фекер 
(ҡараш) берлеге, бер фекерлелек

ЕДИНОМЫШЛЕННИК м 1. фекерҙәш; 
союз единомышленников фекерҙәштәр берлеге 
2. (сообщник) тарафдар, ҡатнашыусы (берәй 
йәшерен эштә)

ЕДИНОНАЧАЛИЕ с берәүҙең идара итеүе, 
бер башлыҡлылыҡ; принцип единоначалия бер 
башлыҡлылыҡ принцибы

ЕДИНООБРАЗИЕ с бер төрлөлөк (төҫлөлөк, 
рәүешлелек); единообразие в одежде кейемдәге 
бер төрлөлөк

ЕДИНООБРАЗНЫ Й, -ая, -ое бер төрлө 
(төҫлө, рәүешле); единообразная система учёта
иҫәпләүҙең бер төрлө системаһы

ЕДИНОПЛЕМЕННЫЙ, -ая, -ое книжн. бер 
ҡәбилә ...ы, бер миллә

ЕДИНОРбГ м һыңармөгөҙ (диңгеҙ хайуаны) 
ЕДИНОУТРбБНЫ И, -ая, -ое уст. әсәләш 

(инәләш), инә бер, ата башҡа; единоутробные 
братья әсәләш (ир) туғандар

ЕДИНСТВЕННО 1. нареч. см. едйнственный 1; 
2. в знач. частицы (при выделении, огра
ничении в значении “только”, “исключитель
но”) тик, бары, бары тик, фәҡәт; мы обязаны 
едйнственно ему беҙ фәҡәт уға ғына бурыслы 

ЕДИНСТВЕННЫЙ, -ая, -ое 1. бер генә, 
берҙән-бер, бер бөртөк; едйнственный ребёнок 
бер генә бала; едйнственная подр5та берҙән-бер 
әхирәт 2. перен., уст. (замечательный) бик 
яҡшы (шәп), иҫ киткес һәйбәт (яҡшы), (донъя
ла) берҙән-бер; едйнственный человек донъяла 
берҙән-бер кеше ♦ едйнственное число грам. 
берлек, берлек һан

ЕДИНСТВО с 1. берҙәмлек, берлек 2. (нераз
рывность, взаимная связь) берҙәмлек, үҙ-ара 
бәйләнеш; едйнство теории и практики теория 
менән практиканың берҙәмлеге 3. (общность) 
берлек, дөйөмлөк, уртаҡлыҡ, оҡшашлыҡ, бер
ҙәмлек; внутреннее едйнство чего-л. ниҙең дә 
булһа эске берлеге; едйнство взглядов ҡараштар 
уртаҡлығы; едйнство мнений фекерҙәр берлеге; 
едйнство интересов мәнфәғәттәр(ҙең) дөйөмлөгө 
(оҡшашлығы)

ЕДИНЫЙ, ая, ое 1. (один) бер, бер ҙә, бер 
генә лә; на нёбе ни едйного облака күктә бер генә 
лә болот юҡ; едйное целое бер бөтөн 2. (нераз
дельный) берҙәм, тулы, бүленмәҫ; едйное мнение 
берҙәм фекер; едйное государство бүленмәҫ дәү
ләт; едйный фронт берҙәм фронт 3. (общий, оди
наковый) бер (үк) төрлө, (бөтөнөһөнә лә) уртаҡ; 
едйные цёны уртаҡ хаҡтар; едйная позйция бер 
төрлө позиция (ҡараш) ♦ все до едйного барыһы 
ла, һәммәһе лә, береһе лә ҡалмайынса

Едкий, -ая, -ое 1. (разъедающий) зәһәр, 
ашай (киҫә, уя, яндыра) торған, асы, әсе, танау 
ярырлыҡ; ёдкая кислота зәһәр кислота; ёдкий 
натр зәһәр натр; ёдкий дым әсе төтөн; ёдкий 
запах танау ярырлыҡ еҫ 2. перен. зәһәр, уҫал, 
әсе; ёдкая ирония әсе көлөү

ЕДКОСТЬ ж 1. зәһәрлек; ёдкость кислоты 
кислота зәһәрлеге 2. әселек; ёдкость дыма төтөн 
эҫелеге 3. перен. зәһәрлек, уҫаллыҡ, сәнскеле
лек; ёдкость сатйры сатира уҫаллығы

Е Д бК  м 1. йән (кеше) башы (ризыҡ бцл- 
гәндә иҫәпкә инә торган берәмек)', распреде 
лйть продукты по едокам аҙыҡты йән башына 
бүлеү 2. разг. ашаусы, тамаҡ; у нас прибавил
ся ещё одйн едок беҙҙә тағы бер тамаҡ арт
ты; в семьё три едока ғаиләлә өс тамаҡ 3. разг. 
(любитель плотно поесть) күп ашаусы, 
ашамһаҡ

ЕЖ м 1. терпе 2. әоен. ёж (пехотага һәм 
танкыларга ҡаршы тотҡарлыҡ)

ЕЖ Е... урыҫ телендәге ҡушма һцҙҙәрҙең 
“һәр", “һәр бер" мәгәнәләрен аңлатҡан беренсе 
өлөшө, мәҫ., ежегодный һәр йыл һайын

ЕЖЕВЕЧЕРНИЙ, -яя, -ее кис һайын, һәр 
кис; ежевечёрняя прогулка һәр кис саф һауала 
йөрөү; ежевечёрняя репетйция кис һайын була 
торған репетиция

ЕЖЕВИКА ж ҡара бөрлөгән 
ЕЖЕВЙЧНИК м ҡара бөрлөгәнлек 
ЕЖЕВИЧНЫМ, -ая, -ое ҡара бөрлөгән ...ы; 

ежевйчный куст ҡара бөрлөгән ҡыуағы; еже- 
вйчное варёнье ҡара бөрлөгән ҡайнатмаһы 

ЕЖ ЕГбДНИК м йыллыҡ баҫма, йылына бер 
тапҡыр сыға торған; археографйческий еже
годник археография буйынса йыллыҡ баҫма 

ЕЖ ЕГбДНЫ Й, -ая, -ое һәр йыл(ғы), йыл 
һайын(ғы), һәр йыл (йыл да) була торған; еже
годный отпуск һәр йылғы ял; ежегодная ре 
вйзия йыл да була торған ревизия

ЕЖЕДНЕВНЫЙ, -ая, -ое 1. көндәлек, (һәр) 
көн һайын; ежеднёвная газёта көндәлек гәзит 
2. ғәҙәттәге, көндәлек; ежеднёвные заботы көн
дәлек мәшәҡәттәр

ЕЖЕМЕСЯЧНИК м айлыҡ (журнал), ай һа
йын (айына бер тапҡыр) сыға торған

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ, -ая, -ое айлыҡ, ай һайын; 
ежемёсячный журнал айлыҡ журнал; ежемёсяч- 
ный отчёт айлыҡ отчёт (иҫәп-хисап)

ЕЖЕМИНУТНЫЙ, -ая, -ое минут һайын, 
һәр минутта

ЕЖ ЕНЕДЕЛЬНИК м аҙналыҡ (журнал, 
гәзит)

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое аҙналыҡ, аҙна 
һайын (һәр аҙнаға бер тапҡыр) сыға (баҫыла) 
торған; еженедёльный журнал аҙналыҡ журнал 

ЕЖЕСЕКУНДНЫЙ, -ая, -ое 1. секунд һа
йын, һәр секундта 2. бер туҡтауһыҙ, өҙлөкһөҙ; 
ежесекундный сигнал бер туҡтауһыҙ сигнал 
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ЕЖЕСУТОЧНЫЙ
ЕЖЕСУТОЧНЫЙ, -ая, -ое тәүлек һайын, 

һәр тәүлектә; ежесуточное дежурство тәүлек 
һайын булған дежурлыҡ

ЕЖЕЧАСНЫЙ, -ая, -ое 1. сәғәт һайын, һәр 
сәғәттә 2. һәр ваҡыт, йыш; ежечасная опасность 
һәр ваҡыттағы ҡурҡыныс

ЕЖИК м 1. уменъш.-ласк. от ёж 1; 2. чего 
тырпай сәс (алдырыу төрө) 3. ө знач. нареч. 
ёжиком тырпайтып; стричься ёжиком сәсте тыр
пайтып алдырыу

ЕЖИТЬСЯ несоә. 1. бөршәйеү, шоҡрайыу, 
көжрәйеү, ҡорошоу; ёжиться от холода һыуыҡ
тан шоҡрайыу; ходить съёжившись көжрәйеп 
йөрөү 2. перен., разг. (стесняться) оялыу, тар
тыныу, уңайһыҙланыу 

ЕЖИХА ж инә терпе
ЕЖОВЫЙ, ая, ое терпе ...ы; ежовые йглы 

терпе энәләре ♦ держать в ежовых рукавйцах
кого ҡаты тотоу, ҡаты ҡуллылыҡ күрһәтеү 

ЕЖ бН О К м терпе балаһы, бала терпе 
ЕЗДА ж 1. см. ездить; верховая езда һыбай 

йөрөү; быстрая езда тиҙ йөрөү 2. (мера рассто
яния) юл, ара; в трёх часах езды от города 
ҡаланан өс сәғәтлек юл

Ездить несоѳ. 1. йөрөү, йөрөп тороу, ба
рыу, барып йөрөү; часто ездить в город ҡалаға 
йыш барып йөрөү; ездить на работу на трамвае 
эшкә трамвай менән йөрөү; ездить в гости ҡу
наҡҡа йөрөү 2. (уметъ пользоваться средством 
передвижения) йөрөү, йөрөй белеү; он ездит на 
мотоцикле ул мотоциклда йөрөй 3. перен., разг. 
шыуып йөрөү; седло ездит эйәр шыуып йөрөй 
♦ ездить (верхом) на ком елкәгә ултырыу, 
елкәне кимереү (иҙеү)

ЁЗДКА Ж) спец., разг. барыу; дрова можно 
привезтй в одну ездку утынды бер барыуҙа кил
терергә мөмкин

Е ЗД О ВбЙ , ая, ое 1. (ходящий в упряж
ке — о животных) екке, еген; (предназначен
ный для передвижения верхом) менге; ездовая 
лошадь менге ат; ездовые собаки екке эттәр 2. в 
знач. сущ. ездовой м ат тотоусы (артиллерияла 
пушка арбаһының кцсере)

Е ЗД бК  м 1. һыбай барыусы, яйҙаҡ, һыбай
лы; запоздалый ездок һуңға ҡалған һыбайлы 
2. һыбай йөрөй белеүсе, һыбай йөрөү оҫтаһы; он 
хороший ездок ул һыбай йөрөүгә оҫта, ул һыбай 
йөрөү оҫтаһы; он отлйчный ездок на велосипеде 
ул велосипедта йөрөүгә оҫта

Ез ж е н ы й , -ая, -ое разг. 1. (приученный 
к езде) егергә (һыбай йөрөргә) өйрәтелгән; 
езженый конь егергә өйрәтелгән ат 2. (наезжен
ный) йөрөлгән, тапалған; езженая дорога та
палған юл

ЕЙ БбГУ межд.; разг. валлаһи, билләһи, 
ысындан да, ысынлап та

ЕЙ-ЁЙ межд.', прост, см. ей богу 
ЁКАНЬЕ с см. ёкать 1

ЕКАТЬ несоә. 1. (издавать звуки, напоми
нающие икоту) уңҡ-уңҡ итеү (килеү), уңҡыл
дау, өңкөлдәү 2. разг. (замирать — о сердце) 
жыу итеү; сердце ёкнуло йөрәк жыу итеп ҡалды 

Ел е  нареч. 1. (едва) көскә генә, саҡ ҡына, әҙ 
генә; еле жив әҙ генә йәне бар; еле слышны 
звуки курая ҡурай тауышы саҡ ҡына ишетелеп 
ҡала 2. (с трудом, насилу) көскә, көс-хәл ме
нән, саҡ-саҡ (ҡына); я еле мог поднять ящик 
мин йәшникте көскә күтәрә алдым

Ел е  Ел е  нареч. көскә-көскә (генә), саҡ-саҡ 
(ҡына) ♦ ёле-ёле душа в теле прост, йәне сығыр
ға тора, сыҡмаған йәне генә ҡалған, йәне ус төбөн
дә генә (хәлһеҙ йәки ауырыу кешегә ҡарата)', та
ралырға (емерелергә) тора (нәмәгә ҡарата)

ЕЛЁЙ м 1. церк. зәйтүн майы 2. перен. күңел 
йыуатҡыс, йән аҙығы

ЕЛЁЙНЫЙ, -ая, -ое хәйләле, сөсө, йомаҡай, 
юха; елейная речь сөсө телмәр; елейный голос 
хәйләле тауыш; елейное выражение лица йо
маҡай сырай

ЕЛЙКО нареч.', книж., уст. (обычно ө сочет. 
с “возможно” и “мочь”) см. насколько; елйко 
возможно мөмкин ҡәҙәр, мөмкин булғанса, ҡул
дан килгәнсә; елйко хватало сил көс еткәнсә 

ЕЛКА ж 1. см. ель 2. (праздник) ёлка, 
шыршы байрамы; новогодняя ёлка Яңы йыл ёл- 
каһы; быть на ёлке ёлкала булыу

ЕЛбВЫ Й, -ая, -ое 1. шыршы ...ы; еловая 
шйшка шыршы тубырсығы 2. шыршы, шыршы
нан; еловая доска шыршы таҡта; еловый стол 
шыршы өҫтәл

ЕЛОЧКА ж 1. уменъш.-ласк. от ёлка 2. ө 
знач. нареч. ёлочкой; в ёлочку кәкерсәкле, кә- 
керсәкләп; рубашка, вышитая ёлочкой кәкер 
сәкләп сигелгән күлдәк; паркет, выложенный 
ёлочкой кәке^сәкләп һалынған паркет

ЕЛОЧНЫЙ, -ая, -ое ёлка ...ы; ёлочные укра
шения ёлка биҙәүестәре (уйынсыҡтары); ёлоч
ные свечи ёлка шәмдәре

ЕЛЬ ж шыршы ♦ сибйрская ель себер шыр
шыһы

Ельник м 1. шыршылыҡ, шыршы урманы, 
бешәлек; молодой ельник йәш шыршылыҡ 
2. собир. йәйек, шыршы йәйеге; настлать на 
землю ельника ергә шыршы йәйеген түшәү 

ЕМКИИ, -ая, -ое һыйышлы, һыйҙырышлы; 
ёмкая посуда (күп) һыйҙырышлы һауыт

ЕМКОСТЬ ж 1. һыйҙырыш, һыйышлы, һый
ҙыра алыу дәрәжәһе; бутыль ёмкостью в три 
литра ѳс литр һыйышлы шешә 2. мн. ёмкости; 
спец, һыйым, һыйышлы (һауыт); ёмкости с го
рючим яғыулыҡ һалынған һыйышлыҡтар ♦ ём
кость рынка эк. баҙар аша тауар һата алыу 
мөмкинлеге; меры ёмкости һыйым үлсәүҙәре 
(шыйыҡ һәм бөртөклө нәмәләрҙең кцләмен 
цлсәц берәмектәре)

ЕН бТ м (зверь и его мех) янут, урман эте
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ЕСТЬ
ЕНбТОВЫ Й, -ая, -ое 1. янут ...ы; енотовый

мех янут тиреһе 2. янут, януттан; енотовая 
шуба янут тун

ЕПАНЧА ж ябынса (киң оҙон плащ кецек бо
рошо кейем)

ЕПАРХИЯ ж епархия (епископ ҡул аҫтын
дағы дини хакимиәт әлкәһе)

ЕПИСКОП м епископ (христиан динендә 
югары рухани дәрәжә һәм шул дәрәжәләге кеше) 

ЕРАЛАШ м; разг. тәртипһеҙлек, бола, бутал
сыҡлыҡ; устроить ералаш тәртипһеҙлек ҡупта
рыу (болартып ташлау)

ЁРЕСЬ ж 1. ересь, мөртәтлек (өҫтөнлөк 
итеп килгән дин ҡанундарына ҡаршы булган 
дини тәглимәт) 2. перен., разг. (чепуха) юҡ- 
бар (буш, мәғәнәһеҙ) һүҙ, сафсата; нестй ересь 
буш һүҙ һөйләү

ЕРЕТИК м еретик, мөртәт (ересь яҡлы кеше) 
ЕРЗАТЬ несов/, разг. 1. тик ултырмау, 

борғоланыу, останлау 2. бер урында тормау, 
шыуып йөрөү, шыуышыу; галстук ёрзает по 
шёе галстук муйында шыуып йөрөй

ЁРИК м; разг. йырын, йырмаҡ; вода в ерике 
чйстая йырындағы һыу таҙа

ЕРМ бЛКА ж ермолка (тцбәтәй кецек баш 
кейеме)', надеть ермолку ермолка кейеү

ЕРбШ ИТЬ несов. что; разг. 1. разг. өл- 
пәйтеү, өлпөрәү, тырпайтыу (сәсте, һаҡалды)-, 
ерошить волосы сәсте өлпәйтеү 2. ҡабартыу 
(ҡауырһынды, йөндө)-, беркут ерошит перья на 
спинё бөркөт һырт йөндәрен ҡабарта

ЕРбШ ИТЬСЯ несов/, разг. өлпәйеү, тыр
пайыу; волосы ерошились сәстәре тырпайып 
тора

ЕРУНДА ж; разг. 1. сафсата, буш (юҡ-бар) 
һүҙ; говорйть ерунду сафсата һатыу, бушты 
һөйләү 2. (пустяки) еңел (анһат) нәмә, юҡ-бар; 
научйться плавать — сущая ерунда йөҙөргә 
өйрәнеү анһат

ЕРШ м 1. зоол. (рыба) этеш, шырт балыҡ; 
удйть ерша этеш ҡаптырыу 2. (щётка) ҡыл бу
мала; ламповое стекло чистят ершом шәм
ҡыуығын ҡыл бумала менән таҙарталар

ЕРШИСТЫИ, -ая, -ое разг. 1. (о волосах) 
тырпайып торған, тырпайған, тырпай; ершистые 
волосы тырпайған сәс 2. перен. (неуступчивый) 
үҙ һүҙле, еңмеш; ершйстый человек үҙ һүҙле 
кеше

ЕРШИТЬ несов/, разг. см. ерошить 2
ЕРШИТЬСЯ несов.', разг. 1. тырпайып тороу 

(сәскә ҡарата) 2. перен. (горячиться) ярһып 
(ҡыҙып) китеү, үҙһүҙләнеү, еңмешләнеү

ЕРШ бВЫ Й, -ая, -ое этеш ...ы, шырт балыҡ 
...ы; ершовая уха этеш һурпаһы

ЕСА^Л м яҫауыл (революцияга тиклем 
Рәсәйҙә хәрби казактарга бирелгән офицер 
дәрәжәһе һәм шул дәрәжәләге кеше); казачий 
есаул казак яҫауылы

ЁСЛИ союз 1. әгәр -һа/-һә, -һа/-һә икән, 
әгәр һ а /  һә; если бы знал, он не сделал бы это
го әгәр ул белгән булһа, быны эшләмәҫ ине

2. (в сочет. с частицами “и”, “же”, “даже”) 
-һа ла/-һә лә, -ған/-гән хәлдә лә (иҫәптә лә); 
если даже он доволен, то никогда не покажет 
этого ул ҡәнәғәт булган хәлдә лә, һис бел- 
гертмәйәсәк

3. (в сочет. с частицей “бы”) -ган/-гэн 
булһа, һ а /  һә ине; если бы я знал, то не при
шёл бы белгән булһам, килмәҫ инем; если бы 
мне ещё раз услышать твой голос һинең тауы 
шыңды тағы бер тапҡыр ишетһәм ине ♦ если бы 
әгәр ҙә; если (и) не .. . ,  то (так) булмаһа ла, 
-маһа/ мәһә; если бы да кабы әгәр ҙә мәгәр, 
улай ҙа былай; если (уж) на то пошло в знач. 
вводи, сл. улай булһа, эш улайға киткән икән, 
улай икән; если хотйте (хочешь) в знач. вводи, 
сл. ихтимал, бугай

ЕСТЕСТВЕННО 1. нареч. тәбиғи, ҡәҙим
гегә), ғәҙәттәге(сә); вестй себя естественно 
үҙеңде тәбиғи тотоу 2. в знач. вводи, сл. бил
дәле, әлбиттә; путешественники, естественно, 
интересовались характером зимы сәйәхәтселәр, 
әлбиттә, ҡыштың нисегерәк булыуы менән 
ҡыҙыҡһынды

ЕСТЕСТВЕННОСТЬ ж тәбиғилек; естест
венность речи телмәрҙең тәбиғилеге; естествен
ность поведения үҙ-үҙеңде тотоуҙа тәбиғилек 

ЕСТЕСТВЕННЫЙ, ая, ое 1. тәбиғи; ес 
тёственные богатства Башкортостана Башҡор 
тостандың тәбиғи байлыҡтары; естественный 
цвет лица биттең тәбиғи төҫө; естественная 
смерть үҙ үлеме; естественный отбор тәбиғи 
һайланыш 2. тәбиғәт ...ы; естественные науки 
тәбиғәт фәндәре

ЕСТЕСТВб с 1. книж. (суть, сущность) 
булмыш, асыл; естество вопроса мәсьәләнең 
асылы 2. уст. (природа) тәбиғәт

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ с тәбиғәт белеме (фәне) 
ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЬ м  тәбиғәт фән 

дәре белгесе
ЕСТЬ I несов. 1. кого-что и без доп. ашау; 

хочется есть ашағы килә; есть курицу тауыҡ 
ите(н) ашау 2. что (разрушать, разъедать хи
мически) ашау, киҫеү, ҡырҡыу; ржавчина ест 
железо тимерҙе тут ашай; кислота ест ткани ки
слота туҡымаларҙы ҡырҡа 3. что (о дыме) әсет
тереү; дым ест глаза төтөн күҙҙе әсеттерә ♦ есть 
чужой хлеб кеше елкәһендә йәшәү; есть глазами 
кого ашарҙай (йоторҙай) булып, текләп (тишеп) 
ҡарау; есть поедом тереләй ашарҙай булыу; есть 
просит шутл. ашарға һорай (башы тишелгән 
аяҡ кейеменә ҡарата)

ЕСТЬ II 1. наст. вр. от быть 2. в знач. сказ, 
(имеется) бар; у них есть что показать уларҙың 
күрһәтер нәмәләре бар; есть ли у тебя родите
ли? һинең ата-әсәң бармы? ♦ как есть шул кѳйѳ, 
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ЕСТЬ
Һис үҙгәрешһеҙ; какой ни (на) есть ниндәй генә 
булһа ла, төрлөсә; так и есть ысынлап та шулай; 
то есть (т .е.) йәғни

ЕСТЬ III межд.; воен. була ул!
ЕФРЁЙТОР м ефрейтор 
ЕФРЁЙТОРСКИЙ, -ая, -ое ефрейтор ...ы; 

ефрейторское звание ефрейтор дәрәжәһе
Ех а т ь  несоѳ. 1. барыу; ехать верхом һыбай 

барыу; ехать на троллейбусе троллейбусҡа ул
тырып барыу; ехать на санях санала барыу 
2. (уезжать) китеү; завтра я еду в город иртәгә 
ҡалаға китәм; мы едем в экспедйцию беҙ экспе
дицияға китәбеҙ 3. перен., разг. шыуыу, тайыу; 
на льду ноги едут в разные стороны боҙҙа аяҡ 
тая ♦ дальше ехать некуда башҡаса булдырып 
булмай, башҡаса сара юҡ, эш-хәлдең, нәмәнең 
бынан да насар булыуы мөмкин түгел

ЕХИДНА ж 1 . зоол. ехидна (терпе кецек 
хайуан, агыулы йылан) 2. перен., разг. (о злом, 
коварном человеке) ҡара йылан

ЕХИДНИЧАТЬ несов.; разг. аҫтыртын кө
лөү, сәнскеле һүҙҙәр әйтеү, мыҫҡыллау

ЕХИДНЫИ, -ая, -ое 1. аҫтыртын уҫал; ехйд- 
ный человек аҫтыртын уҫал кеше 2. әсе, эскерле 
зәһәр, мыҫҡыллы; ехидный смех әсе көлөү; 
ехйдный взгляд мыҫҡыллы ҡараш

ЕХИДСТВО с аҫтыртын уҫаллыҡ, эскерлелек 
ЕХЙДСТВОВАТЬ несов/, разг. см. ехйд- 

ничать
ЕЩЕ нареч. 1. (вдобавок) тағы, тағы ла, йә- 

нә; сходй ещё раз тағы ла барып кил; спой ещё 
эту песню йырла әле тағы был йырҙы 2. (до сих 
пор) әле; он ещё не пришёл домой ул әле өйгә 
ҡайтмаған; он ещё не кончил работу ул эле эшен 
тамамламаған 3. (уже) инде, уҡ, үк; он уехал 
ещё неделю тому назад ул бынан бер аҙна элек 
үк китте инде 4. (при сраән. cm. прил. и нареч.) 
тағы, тағы ла; он стал ещё сильнее ул тағы ла 
көслөрәк булып китте 5. в знач. у  сил. частицы 
әле, тағы; как ещё получится! нисек килеп 
сығыр әле! ♦ а ещё етмәһә; всё ещё әле хәҙер ҙә, 
һаман, әлегә тиклем, хәҙергә тиклем; ещё бы 
әлбиттә, билдәле; ещё ничего ярай әле, ярарлыҡ 
әле; ещё и ещё тағы ла күберәк

Ж см. же I и же II
ЖАБА I ж әрмәнде
ЖАБА II: грудная жаба уст. йөрәк тотоу 

(тын ҡыҫылып, йөрәк ауыртыуы)
ЖАБЕРНЫЙ, -ая, -ое 1. айғолаҡ ...ы; жабер

ные дуги айғолаҡ дуғалары 2. айғолаҡлы; жабер
ные животные айғолаҡлы хайуандар

ЖАБИЙ, -ья, -ье әрмәнде ...ы; жабья икра 
әрмәнде ыуылдырығы

ж Аб н и к  м; быума үләне 
Ж А Б б с нескл. иҙеүсә (селтәр йәки нә

фис туҡыманан бөрмәләп, кцпертеп тегел
гән яга)

ЖАБРЫ мн. (ед. жабра ж) айғолаҡ (ер-һыу 
хайуандарының тын алыу агзаһы) ♦ брать 
(взять) за жабры прост, боғаҙынан (яғаһынан) 
алыу

ЖАВОРОНОК м һабан турғайы; жаворонок 
хохлатый бүрекле (өлтөклө) һабан турғайы 

ЖАДИНА м и ж; разг. ҡомһоҙ, ҡарун 
ЖАДНИЧАТЬ несов.; разг. һаранланыу, 

ҡарунланыу, ҡомһоҙланыу; не жадничай, угощай 
ҡомһоҙланма, һыйла

ЖАДНО нареч. 1. ҡомһоҙланып, һаранла
нып; жадно есть ҡомһоҙланып ашау 2. перен. 
йотлоғоп, бирелеп; жадно слушать йотлоғоп 
тыңлау

ЖАДНОСТЬ ж 1. ҡомһоҙлоҡ, ҡомағайлыҡ, 
ҡомарлыҡ; жадность к деньгам аҡсаға ҡомар
лыҡ; 2. һаранлыҡ, ҡарунлыҡ; проявйть жад
ность һаранлыҡ күрһәтеү

ЖАДНЫЙ, -ая, -ое 1. ҡомһоҙ, ҡомар, һаран, 
ҡарун; жадный человек һаран кеше; быть 
жадным к деньгам аҡсаға һаран булыу; жадный 
на еду ашауға ҡомһоҙ 2. перен. ашҡынып то
роусы, атлыҡҡан, әүәҫ, үтә, ныҡ; жадное любо
пытство үтә ҡыҙыҡһыныу; с жадным вниманием 
ныҡ иғтибар менән; жадный на работу эшкә ат
лығып тороусы

ЖАЖДА ж 1. һыуһын, һыуһау, сарсау, эске 
килеү; сйльная жажда ныҡ һыуһау; утолйть жаж
ду һыуһын ҡандырыу 2. перен. көслө теләк, ынты
лыш, һыуһау; жажда знаний белемгә булған көслө 
теләк, һыуһау; жажда свободы иреккә ынтылыш 

ЖАЖДАТЬ несов. 1. книжн., у cm. һыуһау, 
эске килеү 2. чего и с неопр.; перен., книжн. ныҡ 
теләү, атлығып тороу, ашҡыныу; народы жаждут 
мйра халыҡтар тыныслыҡ теләй

ЖАКАН м жакан (эре йәнлеккә ата торган 
ҡургаш йәҙрә; айыу йәҙрәһе)

ЖАКЁТ м жакет (ҡатын-ҡыҙ кейеме) 
ЖАЛЁТЬ несов. 1. кого-что аяу, йәлләү, 

ҡыҙғаныу; жалеть ребёнка баланы йәлләү 2. о 
ком-чём и с союзом “что" (сожалеть) үкенеү, 
ҡайғырыу; жалеть о прошедшем үткәндәргә үке
неү 3. кого-что, чего йәлләү, ҡыҙғаныу; жалёть 
денег аҡса ҡыҙғаныу ♦ не жалея сил (работать, 
трудйться) көс аямай эшләү

ЖАЛИТЬ несов. кого-что сағыу; пчёлы 
жалят бал ҡорттары саға

ЖАЛКИИ, ая, ое 1. (достойный сострада
ния) аяныслы, ҡыҙғаныс, йәл, меҫкен; жалкая
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ЖАРИТЬ
судьба аяныслы яҙмыш; находйться в жалком
состоянии ҡыҙғаныс хәлдә булыу; по виду 
жалкий человек ҡиәфәте менән меҫкен кеше 
2. (неказистый) таушалған, туҙған, эшлектән 
сыҡҡан; кнйга имеет жалкий вид китап ныҡ та
ушалған 3. (мелкий, презренный) ҡыҙғаныс, 
меҫкен, бахыр, байғош; играть жалкую роль 
ҡыҙғаныс роль уйнау

ЖАЛКО 1. нареч. ҡыҙғаныс, ҡыҙғаныслы 
итеп; на него жалко было смотреть уға ҡарауы 
ҡыҙғаныс ине; жалко улыбаться ҡыҙғаныслы 
итеп йылмайыу 2. в знач. сказ., безл. ҡыҙғаныс, 
йәл; мне тебя жалко һин йәлһең миңә 3. чего и 
с неопр. в знач. сказ., безл. йәл, әрәм, үкенес
ле; денег жалко аҡса йәл; времени жалко ваҡыт 
әрәм 4. в знач. вводи, сл. см. жаль 4

ЖАЛО с 1. (у насекомых) ҡаяу, морон, том
шоҡ; (у змеи) тел; жало пчелы бал ҡортоноң ҡая
уы; жало комара серәкәй томшоғо 2. (остриё, 
орудие) йөҙ, беҙ; жало косы салғы йөҙө 3. перен. 
уҡ, ҡаяу, үткер ос; жало сатйры сатира уғы 

ЖАЛОБА ж 1. (сетование) зар, зарланыу; 
жалобы на тяжёлую жизнь тормоштоң ауыр 
лығына зарланыу 2. (заявление) ялыу, шикәйәт; 
подать жалобу ялыу биреү; рассмотреть жало
бу ялыу тикшереү

ЖАЛОБНЫЙ, -ая, -ое ҡыҙғаныс, йөрәк 
әрнеткес, зарлы; жалобный голос ҡыҙғаныс 
тауыш; жалобный стон йөрәк әрнеткес ыңғыра
шыу; жалобная песня зарлы йыр ♦ жалобная 
кнйга ялыу кенәгәһе

ЖАЛОБЩИК М  и ж Ал о б щ и ц а  Ж  ялыу
сы, шикәйәт яҙыусы

ЖАЛОВАННЫЙ, -ая, -ое ист. бүләк итеп 
бирелгән (алынған) (хөкцмәт йәки берәй кеше 
тарафынан) ♦ жалованная грамота ист. (жало
ванный) хоҡуҡ грамотаһы (ниндәйҙер өҫтөнлөк 
менән файҙаланырга хоҡуҡ биргән документ) 

ЖАЛОВАНЬЕ с; уст. эш (хеҙмәт) хаҡы; 
двойное жалованье ике эш хаҡы

ЖАЛОВАТЬ несоә. 1. кого-что, чем, кому- 
чему, что; уст. (награждать) бүләкләү, бүләк 
итеп биреү, наградлау 2. кого-что; разг. яратыу, 
хөрмәт итеү, ҡәҙерләү; его там не очень жалуют 
уны унда бик яратып бармайҙар 3. уст. (посе
щать) килеү, күренеү; вы давно к нам не жало
вали һеҙ беҙгә күптән килгәнегеҙ юҡ

ЖАЛОВАТЬСЯ несоә. 1. на кого-что зарла
ныу; жаловаться на головную боль баш ауыр 
тыуға зарланыу; жаловаться на судьбу яҙ
мышҡа зарланыу 2. на кого-что (подавать жа
лобу) ялыу биреү, шикәйәт яҙыу 3. на кого-что 
и без доп.; разг. ошаҡлау

Ж АЛОНбСНЫЙ, -ая, -ое зоол. ҡаяулы, саға 
торған; жалоносные насекомые саға торған 
бөжәктәр

ЖАЛОСТЛИВЫЙ, -ая, -ое разг. ҡыҙғаныу - 
сан, йәлләүсән, аяусан, бауырмал; она жалост

лива, всех жалеет ул бауырмал кеше, барыһын 
да йәлләй

ЖАЛОСТЬ ж ҡыҙғаныу, йәлләү, аяу; вызы
вать чувство жалости йәлләү тойғоһо уятыу; 
йәлләтеү; проявйть жалость йәлләү ♦ какая 
жалость! ниндәй ҡыҙғаныс!, бик йәл!

ЖАЛЬ 1. кого-что в знач. сказ., безл. йәл, 
ҡыҙғаныс; мне жаль его ул миңә йәл 2. кого- 
что, кого-чего в знач. сказ., безл. (о чувстве 
грусти, горечи) ҡыҙғаныс, үкенескә ҡаршы, 
күңелһеҙ; жаль, что вы уезжаете китәһегеҙ 
икән, ҡыҙғаныс; жаль, погода испортилась үке 
нескә ҡаршы, көн боҙолдо 3. чего и с неопр. ө 
знач. сказ., безл. йәл, әрәм; жаль времени 
ваҡыт әрәм, ваҡыт йәл 4. в знач. вводи, сл. (к 
сожалению) ҡыҙғанысҡа (үкенескә) ҡаршы 

ЖАЛЮЗИ с нескл. жалюзи (ҡамыш йәки сы
ра пластинкаларҙан теҙеп яһалган тәҙрә 
ҡорганы)

ж а н д Ар м  м жандарм
ЖАНДАРМЁРИЯ ж жандармерия (полиция 

гәскәре)
ЖАНР м жанр (1. әҙ. әҙәбиәт һәм сәшәт 

әҫәрҙәре төрө 2. сәт. тормош-көнкцреште 
кәцҙәләндергән һцрәт 3. стиль, манера)

ЖАНРОВЫЙ, -ая, -ое 1. жанр ...ы; жанро
вая особенность жанр үҙенсәлеге 2. (бытовой) 
көнкүрешкә (тормошҡа) бәйле; жанровая жйво 
пись тормошҡа бәйле һынлы сәнғәт

ЖАР м 1. эҫе, ҡыҙыу; жар пёчи мейес ҡы
ҙыуы; жар бани мунса эҫеһе; обдаёт жаром эҫе 
бөркөлә 2. ҡыҙыу, эҫе урын; быть на жару эҫе 
урында тороу 3. разг. ҡуҙ, утлы күмер; выгре
сти жар из пёчи мейестән ҡуҙ тартыу 4. (повы
шенная температура тела) тән яныу, янып ба
рыу; у него жар уның тәне янып бара 5. перен. 
ашҡыныу, дәрт; работать с жаром дәрт менән 
эшләү ♦ бросать то в жар, то в холод тән эҫеле 
һыуыҡлы булып китеү; чужйми руками жар за
гребать кеше көсөн (хеҙмәтен) файҙаланыу 

ЖАРА ж томра, ҡыҙыулыҡ, эҫелек, эҫе; 
сильная жара үтә эҫелек; дневная жара спала 
көн ҡыҙыулығы һүрелде

Ж АРГбН м жаргон (билдәле бер социаль 
төркөмдөң дөйөм халыҡ теленән айырмалы 
һцҙҙәре, әйтемдәре булган һөйләш); професси
ональный жаргон профессиональ жаргон; воров
ской жаргон ҡараҡтар жаргоны

Ж АРГбННЫ Й, -ая, -ое жаргон; жаргонное 
слово жаргон һүҙ

ЖАРЕНЫЙ, -ая, -ое ҡурылған, ҡыҙҙырыл
ған; жареная картошка ҡыҙҙырылған картуф; 
жареное мясо ҡурылған ит

ЖАРИТЬ несоә. 1. что ҡурыу, ҡыҙҙырыу; 
жарить грибы на масле бәшмәкте майҙа ҡурыу; 
жарить сёмечки көнбағыш ҡыҙҙырыу (ҡурыу) 
2. кого-что и без доп.; разг. (о солнце) ҡыҙ
ҙырыу, яндырыу



ЖАРИТЬСЯ
ЖАРИТЬСЯ несов. 1. ҡурылыу, ҡыҙҙыры

лыу; рыба жарится балыҡ ҡурыла 2. разг. 
ҡыҙыныу; жариться на солнце ҡояшта ҡыҙыныу 

ЖАРКИИ, -ая, -ое 1. эҫе, ҡыҙыу; жаркий 
день эҫе көн; жаркая баня ҡыҙыу мунса 2. пе- 
рен. ҡыҙыу, ҡайнар; жаркий спор ҡыҙыу бәхәс; 
жаркий поцелуй ҡайнар үбеү 3. перен. ҡаты, 
көслө; жаркий бой ҡаты һуғыш

ЖАРКО 1. нареч. эҫе, ҡыҙыу итеп, ҡайнар; 
жарко натопйть печь мейесте ҡыҙыу итеп яғыу 
2. нареч.\ перен. ҡыҙып, ҡыҙып китеп, ҡаты; 
жарко спорить ҡыҙып китеп бәхәсләшеү 3. ө 
знач. сказ., безл. эҫе, ҡыҙыу; сегодня очень 
жарко бөгөн бик эҫе; мне жарко миңә эҫе 

Ж АРКбЕ с ҡурҙаҡ, ҡурылған ит 
Ж А РбВН Я  ж ҡуҙ мейесе, мангал 
ЖАРОВЫНбСЛИВЫЙ, ая, ое эҫегә сы 

ҙамлы, ҡыҙыуға бирешмәгән; жаровыносливые 
растения эҫегә сыҙамлы үҫемлектәр

ЖАРОПОНИЖАЮЩИЙ, ая, ее 1. темпе 
ратураны төшөрә торған 2. в знач. сущ. жаропо
нижающее с температураны төшөрә торған 
дарыу

Ж АРОСТбЙКИЙ, -ая, -ое тех. утҡа сыҙам
лы; жаростойкий металл утҡа сыҙамлы металл 

Ж АРОТР^БНЫЙ: жаротруб ный котёл тех. 
торбалы пар ҡаҙаны (эсендәге торбалар буйын
са ҡыҙыу газ цтеп йылына торган пар ҡаҙаны) 

Ж АРОУПбРНЫ Й, ая, ое тех. см. жаро
стойкий

ЖАР ПТИЦА ж\ фольк. ут-ҡош (бәхет  
ҡошо)

ЖАСМИН м йәсмин; цветок жасмина йәсмин 
сәскәһе

ЖАСМЙННЫЙ и ЖАСМЙНОВЫЙ, ая,
-ое йәсмин ...ы; жасмйнное масло йәсмин майы 

ЖАТВА ж 1. (уборка хлебов) ураҡ, ураҡ 
урыу, ашлыҡ урыу; началась жатва пшенйцы 
бойҙай урағы башланды 2. (время уборки) ураҡ 
өҫтө, ураҡ; наступйла жатва ураҡ етте 3. (уро
жай) уңыш; богатая жатва бай уңыш

ЖАТВЕННЫЙ, -ая, -ое 1. ураҡ ...ы, урыу 
...ы; жатвенный сезон ураҡ ваҡыты, ураҡ өҫтө 
2. (служащий для жатвы) урғыс; жатвенная 
машйна урғыс машина

ЖАТКА ж\ с.-х. урғыс, иген урғыс 
ЖАТЬ I несов. 1. һуғыу, ҡыҫыу; жать вино

град йөҙөм һығыу; жать руку ҡулды ҡыҫыу 
2. что и без доп. (бытъ тесным) ҡыҫыу; сапо 
гй жмут в подъёме итектең алҡымы ҡыҫа 3. пе
рен., разг. (притеснять) ҡыҫыу, ҡыҫырыҡлау; 
жмут их хозяева уларҙы хужалары ҡыҫы
рыҡлайҙар

ЖАТЬ II несов. урыу; жать хлеб ашлыҡ 
УРЫУ

ЖАТЬСЯ несов. 1. (съёживаться) бөршәйеү, 
көжрәйеү, ҡорошоу; жаться от холода һыуыҡ

тан көжрәйеү 2. (прижиматься) һырығыу, һыр
лығыу, һыйыныу; собака жалась к ногам эт
аяҡҡа һырыҡты 3. разг. (колебаться) икеләнеү, 
аптырау, аптырабыраҡ тороу 4. разг. (скупить
ся) һаранланыу, һыҡмырланыу

ЖБАН м яндау
ЖВАЧКА ж 1. (у животных) көйөш, көй

шәм; корова пережёвывает жвачку һыйыр 
көйөшөн көйшәй 2. прост, һағыҙ ♦ жевать 
жвачку бер балыҡ башын сәйнәү, бер үк нәмәне 
тылҡыу

ЖВАЧНЫЙ, -ая, -ое 1. көйөшлө, көйшәүсе, 
көйшәмле; жвачные животные көйөшлө мал 2. в 
знач. сущ. жвачные мн.; зоол. көйшәүселәр; ко
рова относится к жвачным һыйыр көйшәү 
селәргә ҡарай

ЖГУТ м жгут, бау; соломенный жгут һалам
дан ишелгән бау; жгут для снопа кәлтә бауы; на
кладывать жгут жгут һалыу

ЖГ^ТИК м 1. уменъш. от жгут 2. зоол. еп, 
күҙәнәк (иң ябай төҙөлөшлө бер кцҙәнәк- 
леләрҙең хәрәкәт итец агзаһы)

ЖГ^ЧИИ, -ая, -ее 1. (горячий) эҫе, ҡыҙыу, 
көйҙөргөс; жгучее солнце ҡыҙыу ҡояш 2. (при
чиняющий болъ) бик ҡаты, әрнеткес, өтөп бар
ған; жгучий холод бик ҡаты һыуыҡ 3. (мучи
тельный) асы, ныҡ, ҡаты, тәрән; жгучая тоска 
меня гложет асы һағыш йөрәгемде телә; жгучий 
стыд ныҡ оялыу; жгучие горести ҡаты хәсрәт
♦ жгучий брюнет сөм ҡара сәсле кеше; жгучий 
вопрос бик мөһим мәсьәлә

ЖДАТЬ несов. 1. кого-что, кого-чего көтөү, 
көтөп тороу; ждать поезд поезд көтөп тороу; 
ждать писем хат көтөү; ждать к ужину киске 
ашҡа көтөү 2. чего (надеяться) өмөтләнеү, өмөт 
итеү, көтөү; ждать награды бүләк көтөү
♦ время не ждёт ваҡыт тар; ждать не дождаться 
түҙемһеҙләнеп көтөү, көтә-көтә көтөк булыу; не 
ждать, не гадать көтмәгәндә, уйламағанда; того 
и жди көт тә тор (берәй насарлыҡ, хәцеф 
булганда әйтелә)

ЖЕ I и Ж союз 1. протиәит. ә, иһә; дом из
нутри был оштукатурен, снаружи же обшйт до 
скбй өй эстән һыланған, тыштан иһә таҡта менән 
кәпләнгән ине 2. присоед. ә, бит; он не учёл об
становку того времени, обстановка же была 
тревожная шул мәлдәге донъя хәлдәрен ул 
иҫәпкә алманы, ә хәл бик хәүефле ине

ЖЕ II и Ж частица 1. (для усиления 
значения слова) инде, -сы/-се, уҡ, үк, һуң, бит; 
на первом же шагу беренсе аҙымда уҡ; когда же 
приедете? ҡасан киләһегеҙ һуң?; сядем же! ул
тырайыҡ инде!, ултырайыҡсы!; ушёл же киткән 
бит 2. после нареч. и мест, (подчёркивает 
сходство или постоянство чего-л.) уҡ, үк; тот 
же шулар уҡ; столько же шунса уҡ; тогда же 
шул мәлдә үк



ЖЕЛТЕТЬ
ЖЁВАНЫЙ, -ая, -ое сәйнәлгән, сәйнәп 

иҙелгән
ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое сәйнәү ...ы, 

көйшәү ...ы, сәйнәй торған; жевательные 
мышцы сәйнәү мускулдары; жевательная ре
зйнка сәйнәй торған резинка ♦ жевательный та
бак тел аҫтына һала торған тәмәке

ЖЕВАТЬ несоә. что ашау, сәйнәү; (о жвач
ных) көйшәү; медленно жевать әкрен генә 
сәйнәү; лошадь жевала сено ат бесән ашай ине 
♦ жевать губами тамшанып, ирендәрҙе ҡыймыл
датыу

ЖЕЗЛ м жезл (1. тцрәлек һәм дәрәжә 
билдәһе булган махсус таяҡ 2. транспорт 
хәрәкәтен көйләцсе милиционер таягы 3. ти
мер юлда поездар йөрөшөн тәртипкә һалыуҙа 
ҡулланылып металл таяҡ)

ЖЕЛАНИЕ с 1. теләк, нәфсе, зауыҡ; страст
ное желание нәфсе; с желанием теләк менән; за
гореться желанием теләк уяныу, зауыҡ итеү; го
реть желанием теләк менән яныу 2. (просьба, 
пожелание) һорау, теләк; исполнить желание 
һорауын (теләген) үтәү; по желанию народа ха
лыҡтың теләге буйынса

ЖЕЛАННЫЙ, ая, ое 1. (ожидаемый) те
ләп, көтөп алынған, теләгән, көткән; желанная 
весть теләп (көтөп) алынған хәбәр 2. (дорогой, 
милый) һөйөклө, ҡәҙерле; желанный друг ҡәҙер
ле дуҫ

ЖЕЛАТЕЛЬНО в знач. сказ., безл., с неопр. 
или с союзом “чтобы" кәрәк булыр, яҡшы бу
лыр; желательно, чтобы работу закончили в 
срок эште ваҡытында тамамлау кәрәк булыр 

ЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое көтөлгән, теләгән, 
кәрәкле; желательный результат көтөлгән 
һөҙөмтә

ЖЕЛАТИН м желатин (кулинария, техника, 
медицинала һәм фото эшендә ҡулланылган 
аҡһым матдә)

ЖЕЛАТИНОВЫЙ и ЖЕЛАТИННЫЙ,
ая, ое 1. желатин ...ы; желатйновое произ

водство желатин етештереү 2. желатин ...ы, же
латинлы; лекарство с желатйновой оболочкой
желатинлы тышлы дарыу

ЖЕЛАТЬ несоә. кого-что, чего, с неопр. или 
с союзом “чтобы" теләү, -ғы/-ге килеү, 
-рға/-ргә ине; желать познакомиться танышыр
ға теләү; желать добра яҡшылыҡ теләү; желать 
увйдеть күрге килеү ♦ оставляет желать лучше
го бик шәптән тт г̂ел, ҡәнәғәтләнерлек түгел 

ЖЕЛАЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от желать 
2. в знач. сущ. желающие мн. теләүселәр, теләк 
белдереүселәр

ЖЕЛВАК м төйөр, оро
ЖЕЛЁ с нескл. 1. желе (емеш-еләк һутына, 

һөткә һ.б. желатин һалып әҙерләнгән, кеҫәл 
һымаҡ татлы ашамлыҡ)', молочное желе һөт 
желеһы 2. (заливное) ҡойҡа ашы, тертелдәк

ЖЕЛЕЗА ж \ анат. биҙ; щитовидная железа
ҡалҡан биҙе; слюнные железы шайыҡ биҙҙәре; 
потовые железы тир биҙҙәре

ЖЕЛЁЗИСТЫЙ I, -ая, -ое тимерле; желези
стая руда тимерле мәғдән

ЖЕЛЁЗИСТЫЙ II, -ая, -ое анат. биҙ ...ы; 
железистая клетка биҙ күҙәнәге

ЖЕЛЕЗКА ж 1. уменъш. от железа 2. бот. 
биҙсә (цҫемлектәрҙә ыҫмалалы йәки майлы 
матдә бцлеп сыгарган кцҙәнәктәр)

ЖЕЛЁЗКО с; спец. йышҡы бысағы 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК м и ЖЕЛЕЗНО 

ДОРОЖНИЦА ж тимер юлсы
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, ая, ое тимер юл 

...ы; железнодорожный мост тимер юл күпере 
ЖЕЛЁЗНЫЙ, -ая, -ое 1. тимер...ы; железная 

руда тимер мәғдәне; железные опйлки тимер 
вағы 2. тимер, ҡалай; железная лопата тимер 
кәрәк; железная крыша ҡалай түбә 3. перен. 
ныҡ, ҡаты; железный человек ныҡ кеше; же
лезная дисциплйна ҡаты тәртип; железная воля 
ҡаты ихтыяр 4. перен. ҡоростай, ныҡ; железное 
здоровье ҡоростай (һаулыҡ) таҙалыҡ ♦ же
лезный век археол. тимер быуаты (тәцтормош 
кешеләре тимер ҡуллана башлаган осор)', же
лезная дорога тимер юл

ЖЕЛЕЗНЙК м (только с определением) ти
мер мәғдәне; красный железняк ҡыҙыл тимер 
мәғдәне

ЖЕЛЁЗО с 1. тимер (химик элемент, ме
талл) 2. собир. тимер, тимер-томор, ҡалай; ли
стовое железо ҡалай; кровельное железо түбә 
ҡалайы

Ж ЕЛЕЗО ... урыҫ телендәге ҡушма һцҙ- 
ҙәрҙең “тимер" мәгәнәһен аңлатҡан беренсе 
өлөшө, мәҫ., железообрабатывающий тимер 
эшкәртеүсе

ЖЕЛЕЗОБЕТОН м тимер-бетон 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ, -ая, -ое тимер-бетон; 

железобетонное сооружение тимер бетон ҡо 
ролма

ЖЕЛЕЗОПРОКАТНЫЙ, ая, ое тимер (ҡа 
лай) прокатлау ...ы; железопрокатный стан ҡа
лай прокатлау станы

ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ, -ая, -ое тимер мәғдәне 
...ы; железорудная промышленность тимер мәғ
дәне сәнәғәте

ЖЕЛНА ж ҡара тумыртҡа
ЖЁЛОБ м һыулыҡ, улаҡ; ставить жёлоб

һыулыҡ ҡуйыу; водосточный жёлоб һыу улағы; 
мельничный жёлоб тирмән улағы

Ж ЕЛбН КА ж; тех. желонка (скважина
ларҙы быраулаганда һәм таҙартҡанда ҡулла
нылган ҡорал)

ЖЕЛТЁТЬ несоә. 1. (становиться жёлтым) 
һарғайыу, һары төҫкә инеү; лйстья желтеют яп
раҡтар һарғая 2. (виднеться — о жёлтом)



ЖЕЛТЕТЬСЯ
Һарғайып тороу, һары булып күренеү; за 
оградой желтела шляпка подсолнуха ҡойма ар 
тынан көнбағыш һарғайып күренә ине 

ЖЕЛТЁТЬСЯ несоө. см. желтеть 2 
ЖЕЛТИЗНА ж һары (төҫ), һарылыҡ; на ли

це появйлась желтизна йөҙөнә һары сыҡҡан 
ЖЕЛТИТЬ несоө. что һарғайтыу, һары төҫкә 

индереү, һары итеү
Ж ЕЛТО... урыҫ телендәге ҡушма һщҙәрҙең 

“һары" мәгәнәһен аңлатҡан беренсе өлөшө, 
мәҫ. , желтогрудый һары түш(ле); желтокрылый 
һары ҡанатлы

Ж ЕЛТбК м йомортҡа һарыһы 
Ж ЕЛТОКбЖ ИЙ, -ая, -ее һары тәнле 
ЖЕЛТОЛЙЦЫЙ, -ая, -ее һары йөҙлө 
ЖЕЛТОПУЗИК м һары бауыр кеҫәртке, 

йылан кеҫәртке
Ж ЕЛТОРбТЫ Й, -ая, -ое 1. (о птенце) һары 

суҡышлы; желторотый галчонок һары суҡышлы 
сәүкә балаһы 2. перен., разг. (неопытный) үтә 
йәш, тәжрибәһеҙ

ЖЕЛТУХА ж һары ауырыуы, һары; болёть 
желтухой һары менән ауырыу, һары булыу 

ЖЕЛТУШНЫЙ, -ая, -ое һары, һары ауыры
улы; желтушное лицо һарыһы йөҙөнә сыҡҡан 

ЖЕЛТЫЙ, -ая, -ое һары; жёлтая краска 
һары буяу; жёлтый лист һары япраҡ ♦ жёлтая 
вода ҡараһыу (глаукома); жёлтая лихорадка 
һары биҙгәк; жёлтая раса һары раса, һары тәнле 
кешеләр

ЖЕЛУДЕВЫЙ, -ая, -ое имән сәтләүеге ...ы; 
желудёвый кофе имән сәтләүеге ҡәһүәһе

ЖЕЛУДОК м (у человека и животных) 
ашҡаҙан, ҡарын; (у птиц) бүтәгә, бөрләтәү; на 
голодный желудок ас ҡарынға ♦ расстройство 
желудка эс китеү

ЖЕЛУДОЧЕК м 1. уменьш. от желудок
2. (частъ сердца) ҡарынсыҡ; желудочек сердца 
йөрәк ҡарынсығы 3. (полость в головном мозге) 
ҡарынсыҡ; желудочек головного мозга баш
мейеһенең ҡарынсығы

ЖЕЛУДОЧНО КИШ ЁЧНЫЙ, ая, ое
ашҡаҙан-эсәк . . .ы; желудочно-кишечное заболе
вание ашҡаҙан-эсәк ауырыуҙары; желудочно- 
кишечный тракт ашҡаҙан-эсәк юлы

ЖЕЛУДОЧНЫЙ, -ая, -ое ашҡаҙан ...ы; же
лудочный сок ашҡаҙан һуты

ЖЕЛУДЬ м имән сәтләүеге, туйыра 
ЖЁЛЧНЫЙ и ЖЁЛЧНЫЙ, ая, ое 1. үт 

...ы; жёлчный пузырь үт ҡыуығы 2. перен. 
(злой, язвительный) әсе телле, зәһәр; жёлчный 
человек әсе телле кеше

ЖЁЛЧЬ и ЖЕЛЧЬ ж 1. үт, үт һыуы; печё
ночная жёлчь бауыр үте 2. перен. (раздраже
ние) асыу, зәһәр, ярһыу; излйть свою жёлчь 
зәһәрен сәсеү

ЖЕМАНИТЬСЯ несоө.', разг. наҙланыу, 
ҡыланыу, борғоланыу, һырғаланыу

ЖЕМАННИЦА ж; разг. ҡылансыҡ, ҡыйшан
лаҡ, наҙланып ҡыланған ҡатын-ҡыҙ

ЖЕМАННИЧАТЬ несов.', разг. см. ж е
маниться

ЖЕМАННЫЙ, -ая, -ое ҡылансыҡ, наҙланып 
ҡыланған, ҡыйшанлаҡ; она проста, в ней ниче
го жеманного ул ябай, ҡылансыҡ түгел

ЖЕМАНСТВО с ҡылансыҡлыҡ, наҙланып 
ҡыланыу; без всякого жеманства наҙланып 
ҡыланмай

ЖЁМЧУГ м ынйы; перстень с жемчугом
ынйы ҡашлы йөҙөк

ЖЕМЧУЖИНА ж 1. ынйы бөртөгө 2. чего\ 
перен. ынйы, хазина, ҡиммәтле нәмә; жемчужи
на народного творчества халыҡ ижады ын
йылары

ЖЕМЧУЖНИЦА ж ынйы ҡабырсағы 
ЖЕМЧУЖНЫЙ, -ая, -ое 1. ынйы ...ы; жем

чужное зерно ынйы бөртөгө 2. перен. ынйы, 
ынйы кеүек, мәрүәт; жемчужные зубы ынйы 
кеүек тештәр

ЖЕНА ж ҡатын, бисә; жена солдата һалдат 
ҡатыны

ЖЕНАТЫЙ, -ая, -ое өйләнгән, йәмәғәтле; 
женатый парень өйләнгән егет; женатый человек
йәмәғәтле кеше

ЖЕНИТЬ сов., несоө. кого өйләндереү, 
йәмәғәтле (ҡатынлы) итеү

ЖЕНИТЬБА ж әйләнеү, ҡатын (кәләш) алыу 
ЖЕНИТЬСЯ сов., несоө. әйләнеү, ҡатын (кә

ләш) алыу, өйләнешеү, никахлашыу 
ЖЕНИХ м кейәү, кейәү егет 
Ж ЕН О ЛЙ Б м ҡатын-ҡыҙ яратыусы, йө

рөмтәл
ЖЕНОНЕНАВЙСТНИК м ҡатын ҡыҙҙы кү 

рә алмаусы (яратмаусы), ҡатын-ҡыҙҙан ситлә
шергә тырышҡан кеше

ЖЕНОПОДОБНЫЙ, ая, ое ҡатынша, ҡа 
тын-ҡыҙға оҡшаған

ЖЁНСКИЙ, -ая, -ое 1. ҡатын-ҡыҙ(ҙар) ...ы, 
ҡатын-ҡыҙға хас; женская одежда ҡатын- 
ҡыҙҙар кейеме; Международный женский день 
Халыҡ-ара ҡатын-ҡыҙҙар көнө; женская неж
ность ҡатын-ҡыҙға хас нәфислек 2. бот. инәлек 
...ы; женский цветок у растений үләндәрҙең 
инәлек сәскәһе ♦ женские болезни мед. ҡатын- 
ҡыҙ ауырыуы; женский пол: 1) ҡатын-ҡыҙҙар 
енесе; 2) собир.; разг. ҡатын-ҡыҙ

ЖЕНСТВЕННОСТЬ ж нәфислек, гүзәллек, 
күркәмлек, мөләйемлек

ЖЕНСТВЕННЫЙ, -ая, -ое ҡатын-ҡыҙға хас, 
ҡатын-ҡыҙ тәбиғәтле, мөләйем, нәфис; женст
венная натура ҡатын-ҡыҙҙарға хас мөләйем 
тәбиғәт

ЖЁНЩИНА ж ҡатын, ҡатын-ҡыҙ; пожилая 
женщина оло йәштәге ҡатын

ЖЕНЫНЁНЕВЫЙ, ая, ое женьшень ...ы; 
женьшеневый крем женьшень кремы



ЖЕЧЬ
ЖЕНЫІІЁНЬ м женьшень; корень женьшеня

женьшень тамыры
ЖЕРДИНА ж; разг. см. жердь 
Ж ЕРДОЧКА ж 1. уменъш. от жердь 

2. (насест) төнәгес, ҡуналҡа
ЖЕРДЬ ж һайғау, кәртә, ҡолға, шыйҙа; сру- 

бйть жердь һайғау ҡырҡып алыу; поставить 
ограду из жердей һайғауҙар менән кәртәләү 

Ж ЕРДЯН бЙ , -ая, ое кәртә, һайғау, кәртәнән 
(һайғауҙан) эшләнгән; жердяные ворота кәртә 
ҡапҡа; жердяной мостик һайғауҙан эшләнгән 
күпер

ЖЕРЕБАЯ быуаҙ (бейә, ишәк, дөйәгә 
ҡарата)

ЖЕРЕБЕНОК м ҡолон; (до трёх месяцев) 
ҡолонсаҡ; (до года) ябаға; (до двух лет) тай; 
жеребёнок-стригун ҡырҡмыш, ҡырҡмыш тай 

ЖЕРЕБЁЦ м айғыр; (до трёх лет) дүнән; 
(до четырёх лет) ҡонан; (вожак табуна) ѳйѳр 
айғыры; (не производитель) һәүерек; необъез
женный жеребец аҫау айғыр; племенной жере
бец тоҡом айғыры

ЖЕРЕБИТЬСЯ несов. (о кобыле, ослице) 
ҡолонлау; (о верблюдице) балалау

Ж ЕРЕБбК м етлекмәй тыуған ҡолон тиреһе 
ЖЕРЕБОСТЬ ж быуаҙ булыу (бейә, ишәк, 

дөйәгә ҡарата)
ЖЕРЕБЬЕВКА ж йәрәбә, шыбаға; провестй 

жеребьёвку шыбаға тотоу
ЖЕРЕБЙТИНА ж йәш йылҡы (ҡолон, тай) ите 
ЖЕРЕБЙЧИЙ, -ья, -ье ҡолон (тай) ...ы; же

ребячье ржание ҡолон кешнәүе
ЖЁРЕХ м ағасаҡ, ағасъяңаҡ (балыҡ) 
ЖЕРЛЙЦА и ЖЁРЛИЦА ж ҡарпытҡыс (ваҡ 

балыҡ ҡуйып, эре балыҡҡа һалган ҡармаҡ) 
Ж Е РЛ б с; в рази. знач. ауыҙ; жерлб пёчи 

мейес ауыҙы; жерлб колодца ҡоҙоҡ ауыҙы; жер
лб вулкана вулкан ауыҙы; жерлб пушки пушка 
ауыҙы

ЖЕРНОВ м тирмән ташы 
ЖЁРТВА ж 1. в рази. знач. ҡорбан; священ

ная жертва изге ҡорбан 2. (самопожертвова
ние) ауырлыҡ, ҡыйынлыҡ, үҙен ҡорбан итеү; он 
был готов на любые жертвы ул теләһә ниндәй 
ауырлыҡтарға ла әҙер ине 3. у cm. (пожертвова
ние) иғәнә, бүләк ♦ пасть (стать, становиться) 
жертвой ҡорбан булыу; принестй в жертву ҡор 
бан итеү; приносить жертву ҡорбан салыу 

ЖЁРТВЕННИК м ҡорбан салыу урыны 
ЖЁРТВЕННЫЙ, -ая, -ое 1. у cm. см. жерт

ва 1; жертвенные обряды ҡорбан салыу йолаһы 
2. (самоотверженный) үҙен аямаған, үҙен фиҙа 
ҡылған; жертвенное отношение к делу эш тип 
үҙен фиҙа ҡылыу

ЖЁРТВОВАТЬ несов. 1. что и без доп. бү
ләк итеп биреү, иғәнә итеү 2. кем-чем\ перен. 
ҡорбан итеү, фиҙа ҡылыу; жертвовать собой 
үҙеңде ҡорбан итеү

ЖЕРТВОПРИНОШЁНИЕ с ҡорбан килте 
реү (биреү) (йола)

ЖЕСТ м 1. ым, ишара, ҡул хәрәкәте; жестом 
приглашать садиться ым менән ултырырға 
саҡырыу 2. перен. ҡылыҡ, ҡылынған эш (нин
дәйҙер уй менән)\ сделать красивый жест матур 
ҡылыҡ ҡылыу

ЖЕСТИКУЛИРОВАТЬ несов. ҡул болғау, 
ҡул менән ишара (хәрәкәт) яһау

ЖЕСТИКУЛЙЦИЯ ж ҡул болғау; сопрово
ждать речь жестикуляцией ҡул болғап һөйләү 

ЖЕСТКИИ, -ая, -ое 1. (твёрдый, крепкий) 
ҡаты, шырт; жёсткое мясо ҡаты ит; жёсткая ру
ка ҡаты ҡул; жёсткие волосы шырт сәс 2. пе
рен. (суровый) уҫал, тупаҫ, ҡаты; жёсткая 
критика ҡаты тәнҡит; жёсткий человек ҡаты 
(тәбиғәтле) кеше; жёсткий мороз ҡаты һыуыҡ 
3. перен. (неуклонный, безоговорочный) киҫ
кен, ҡырҡа, бик ҡаты; жёсткие условия бик 
ҡаты шарттар ♦ жёсткий вагон ж.-д. ҡаты ва
гон; жёсткая вода татырлы һыу

Ж ЕСТКО... урыҫ телендәге ҡушма һцҙҙәр- 
ҙең “ҡаты", “шырт" мәгәнәләрен аңлатҡан бе
ренсе өлөшө, мәҫ., жестковолосый шырт сәсле; 
жестколйственный ҡаты япраҡлы

ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ мн.; зоол. ҡаты ҡанат
лылар (ҡуңыҙ, ҡамҡа һ.б.)

Ж ЕСТбКИЙ, ая, ое 1. (безжалостный) 
аяуһыҙ, ҡанһыҙ, ҡаты күңелле, шәфҡәтһеҙ, 
миһырбанһыҙ; жестокий человек ҡаты күңелле 
кеше 2. (сильный) ҡаты, көслө; жестокое со
противление ҡаты ҡаршылыҡ; разгорелся жес
токий спор ҡаты бәхәс башланды 3. ҡаты, сатла
ма; жестокий мороз сатлама һыуыҡ

ЖЕСТОКОСЕРДИЕ с ҡаты күңеллелек, 
рәхимһеҙлек, таш йөрәклелек

ЖЕСТОКОСЁРДНЫЙ, -ая, -ое ҡаты күңел
ле (бәғерле), рәхимһеҙ, таш йөрәкле

ЖЕСТбКОСТЬ ж 1. аяуһыҙлыҡ, рәхимһеҙ
лек, ҡанһыҙлыҡ, ҡатылыҡ, мәрхәмәтһеҙлек; 
проявйть жестокость ҡанһыҙлыҡ күрһәтеү; нет 
предела его жестокости уның ҡанһыҙлығының 
сиге юҡ 2. перен. (резкость) ҡатылыҡ, киҫкен
лек; жестокость климата климаттың ҡатылығы 

ЖЕСТЬ ж ҡалай; белая жесть аҡ ҡалай 
ЖЕСТЙНКА ж 1. (коробка) ҡалай һауыт 

2. разг. (кусок жести) ҡалай киҫәге
Ж ЕС ТЯ Н бЙ , ая, ое ҡалай; жестяной 

чайник ҡалай сәйнүк; жестяная крыша ҡалай 
түбә

ЖЕСТЙНЩИК м ҡалайсы, ҡалай сигәләүсе 
Ж ЕТ бН  м жетон (1. бцләк, приз рәцешендә 

бирелә торган йәки берәй әаҡига иҫтәлегенә 
сыгарылган металл значок 2. шартлы билдәһе 
булган йәки нимәгәлер хоҡуҡ биргән ҡалай 
киҫәге)

ЖЕЧЬ несов. 1. кого-что (уничтожать ог
нём) яндырыу, үртәү; жечь стерню ҡамыл янды-



ЖЖЕНИЕ
рыу 2. что (заставлять гореть) яғыу, янды
рыу; жечь дрова утын яғыу; жечь лампу шәм 
яндырыу 3. кого-что и без доп. (обжигать) 
ҡыҙҙырыу, көйҙөрөү, яндырыу; (о морозе) өтөү; 
(о крапиве) сағыу; (о йоде) яндырыу, әсеттереү; 
солнце так и жжёт ҡояш ҡыҙҙыра ғына; внутрй 
всё жжёт эстән яндырып әрнетә; боль жгла гла
за күҙ әсеттереп ауырта; дует северный ветер, 
жжёт төньяҡтан ел иҫә, өтөп бара; йод жжёт йод 
әсеттерә 4. кого-что и без доп.; перен. өйкәү 
(күңелде), әрнетеү; тревожные мысли жгут 
сердце борсоулы уйҙар йөрәкте өйкәй 5. что 
(обжигать для придания твёрдости) үртәү, ян
дырыу; жечь кирпичи кирбес үртәү

ЖЖЁНИЕ с яндырыу, әрнетеү, әсетеү, әсетеп 
һыҙлау; жжение в грудй күкрәкте эстән ян
дырыу

ЖЖЕНКА ж жжёнка (көйҙөрөлгән шәкәргә 
төрлө тәм-том, емеш ҡушып, ром йәки конья
ктан яһалган эсемлек)

ЖЖЕНЫЙ, ая, -ое (обожжённый) үртәлгән, 
көйҙөрөлгән, яндырылған

ЖИВЁЦ м; рыб. ем балыҡ (ҡармаҡҡа ҡу- 
йылган тере бәләкәй балыҡ)

ЖИВИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое көс (дәрт) бирә 
торған, хәл индерә торған; живительный горный 
воздух хәл индерә торған тау һауаһы 

ЖИВЙЦА ж сайыр
ЖИВНОСТЬ ж собир.; разг. ваҡ тереклек, 

ҡош-ҡорт
ЖИВО нареч. 1. асыҡ итеп, йәнле итеп; об

рисовать жйво и правдоподобно что-л. ни- 
мәнелер асыҡ итеп һәм ысынбарлыҡтағыса 
һөйләп биреү 2. йәнле, күтәренке рухлы; бе
седа велась жйво и бойко әңгәмә бик йәнле һәм 
ҡыҙыу барҙы 3. разг. тиҙ генә, бик тиҙ, шунда 
уҡ, йәһәт кенә; жйво одеться тиҙ генә кейенеп 
алыу

Ж И В бЙ , ая, ое 1. (обладающий жизнью) 
тере, иҫән; живая рыба тере балыҡ; живое суще
ство тере йән; быть живым тере (иҫән) булыу 
2. (подвижный) теремек, етеҙ, тилбер; живой ре
бёнок теремек бала 3. (оживлённый) йәнле, шау
лы; проспект стал самым живым местом города 
проспект ҡаланың иң йәнле урынына әйләнде
4. (подлинный) ысын, йәнле, ысынбарлыҡ, реаль; 
жйвой пример ысын хәл 5. (яркий, выразитель
ный) тасуирлы, йәнле, еңел; живое повество
вание тасуирлы һөйләү ♦ живая вода фольк. те
ре һыу; живая йзгородь тәбиғи ҡойма (цҫеп ул- 
тырган амс йәки ҡыуаҡтан торган ҡойма); жи
вая природа йәнле тәбиғәт; живая рана: 1) (рана, 
ещё не зажившая) бөтәү яра; 2) перен. (душевное 
страдание) күңел яраһы; живая сйла йәнле көс 
(кешеләр, эш хайуандары); живого места не ос
тавить һау ерен ҡалдырмау (туҡмалыуҙан); жи
вой вес тереләй ауырлыҡ; живой разговорный

язык йәнле һөйләү теле; живые цветы тере 
сәскәләр; задеть за живое ауыртҡан ергә тейеү; 
жив здоров; жив и здоров иҫән-аман, иҫән-һау 

ЖИВОПИСЕЦ м рәссам 
ЖИВОПИСНЫЙ, -ая, -ое 1. рәсем яһау ...ы, 

һынлы сәнғәт ...ы; живопйсная мастерская 
рәсем яһау оҫтаханаһы; живопйсный портрет 
һынлы сәнғәт портреты 2. йәмле, матур, һү
рәттәге кеүек; живопйсный вид йәмле күренеш 
3. перен. асыҡ, сәнғәтле, образлы; живопйсное 
сравнение асыҡ сағыштырыу

ЖИВОПИСЬ ж 1. рәсем сәнғәте, һынлы сән
ғәт; уроки жйвописи рәсем сәнғәте дәрестәре 
2. собир. рәсемдәр, картиналар

ЖИВОРОДЯЩИЙ, -ая, -ее зоол. тере бала 
тыуҙырыусы (хайуандарга һәм ҡайһы бер ба
лыҡтар га ҡарата); живородящая рыба тере ба
ла тыуҙырыусы балыҡ

ЖИВОСТЬ ж 1. етеҙлек, йылдамлыҡ; юно
шеская жйвость йәштәргә хас етеҙлек; жйвость 
движений хәрәкәттәге йылдамлыҡ 2. сағыулыҡ, 
һиҙгерлек, зирәклек, үткерлек; жйвость ума 
аҡылдың зирәклеге

ЖИВОТ I м ҡорһаҡ, эс, ҡарын; большой жи
вот ҙур ҡорһаҡ; боли в животе эс ауыртыу; 
вздутие живота эс күбеү ♦ надорвать живот со 
смеху һын ҡатҡансы көлөү

ж и в б т  II м; уст. (жизнь) йән, тормош, 
йәшәү ♦ не щадя живота своего; не на живот, а 
на смерть йәнен-тәнен аямай

ЖИВОТВбРНЫЙ, -ая, -ое высок, йәнлән- 
дергес, дәртләндергес, рухландырғыс, йәшәү 
көсө биргән; животворные лучй солнца йәшәү 
көсө биргән ҡояш нурҙары; животворная сйла 
любвй мөхәббәттең рухландырыу көсө 

ж и в о т н о в б д  м малсы, мал ҡараусы 
ЖИВОТНОВбДСТВО с малсылыҡ, мал 

аҫрау эше
ЖИВОТНОВбДЧЕСКИЙ, ая, ое малсы

лыҡ ...ы; животноводческая ферма малсылыҡ 
фермаһы

ЖИВбТНОЕ с 1. йән эйәһе, хайуан; до
машние животные йорт хайуандары; хйщные 
животные йыртҡыс хайуандар 2. разг. (о чело
веке) хайуан

ж и вб т н ы й , -ая, -ое 1. хайуан ...ы; жи
вбтный мир хайуандар донъяһы 2. хайуандарса, 
хайуандарға хас; живбтный страх хайуандарса 
ҡурҡыу 3. перен. хайуани, тупаҫ; животная 
страсть хайуани теләк

ЖИВОТРЕПЕЩУЩИЙ, ая, ее иң мөһим, 
көн үҙәгендәге; животрепещущий вопрос көн
үҙәгендәге мәсьәлә

ЖИВУЧЕСТЬ ж  йәшәү көсө (теләге), сыҙам
лылыҡ, йән түҙеме

ЖИВУЧИЙ, -ая, -ее 1. бирешмәүсән, йәшәү
сән, эт йәнле, ныҡ, сыҙам; рыба оказалась жи- 
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вучей балыҡ бирешмәүсән булып сыҡты 2. п е
р ен . оҙаҡҡа барған, оҙаҡ һаҡланған, оҙон ғүмер
ле; народные предания живучи халыҡ риүәйәт 
тәре оҙон ғүмерле була

ЖИВЧИК м 1. см. живец 2. ф и зи о л . аталыҡ, 
аталыҡ орлоғо 3. р а з г .  (п о д ви ж н ы й )  теремек (к е 
ш е)  4. р а з г .  (б и ен и е  ар т ер и и  н а ви ск е , н ер в н о е  
п о д ёр ги ва н и е  в е к а )  сикә тамыры һуғыуы, күҙ 
ҡабағының тартыуы

ЖИВЬЕМ нареч.\ р а з г .  тереләй, тереләтә, те
ре көйө

ж и д к и и , -ая, -ое 1. шыйыҡ; жидкий суп 
шыйыҡ аш; опустился жидкий туман шы
йыҡ ҡына томан төштө 2. һирәк, йоҡа; жидкий 
лес һирәк урман; жидкие волосы йоҡа сәс; 
в этом году трава была жидкая быйыл үлән 
йоҡа булды. 3. р а з г .  ( о  г о л о с е ,  з в у к а х )  йом
шаҡ, көсһөҙ, зәғиф; жидкий голосок зәғиф 
кенә тауыш 4. п е р е н .,  р а з г .  (н е с о д е р ж а т е л ь -  
н ы й )  йомшаҡ; жидкий рассказ йомшаҡ 
хикәйә

ЖИДКОСТЬ ж  1. шыйыҡса; сосуд с жидко
стью шыйыҡса һалынған һауыт 2. һирәклек, 
йоҡалыҡ, йомшаҡлыҡ; жидкость волос сәстең 
һирәклеге

Ж ИЖА ж  батҡаҡ, һарҡынды; навозная жйжа 
тиҙәк һарҡындыһы; снег превратился в грязную 
жйжу ҡар иреп батҡаҡҡа әйләнде

Ж ИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ж 1. б и ол , ( с о 
вок у п н ост ь  ж и зн ен н ы х  о т п р а вл ен и й  о р га н и з 
м а)  йәшәйеш, йәшәүгә һәләтлелек; жизнедея
тельность клетки күҙәнәктең йәшәйеше 2. (йә
шәү) эшмәкәрлек, эшлеклелек (к еш е гә , ш әх еск ә  
ҡарат а)', человеческая жизнедеятельность ке 
шенең йәшәү эшмәкәрлеге

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНЫЙ, ая, ое 1. б и ол . йә
шәүгә һәләтле 2. эшмәкәр, эшлекле, булдыҡлы; 
способный, жизнедеятельный коллектйв эшкә 
һәләтле, эшлекле коллектив

ЖИЗНЕЛЮБЙВЫЙ, -ая, -ое тормошҡа ға
шиҡ, тормош яратыусан; жизнелюбйвый человек 
тормошҡа ғашиҡ кеше

ЖЙЗНЕННОСТЬ ж 1. йәшәү көсө, терек
лек итеү һәләте; жйзненность клетки күҙә
нәктең йәшәү көсө 2. тормошсанлыҡ; игра ак 
трйсы отличалась жйзненностью актрисаның 
уйыны тормошсанлығы менән айырылып 
торҙо

ЖЙЗНЕННЫЙ, -ая, -ое 1. тормош ...ы, йә
шәү ...ы, ғүмер ...ы; жйзненный опыт тормош 
тәжрибәһе; жйзненная сйла йәшәү көсө
2. (р е а л ь н ы й )  тормошсан, тормошҡа яҡын; 
фильм был весёлый и довольно жйзненный 
фильм күңелле һәм шаҡтай тормошсан ине
3. п е р е н . ( в а ж н ы й  д л я  ж и з н и )  мөһим, 
әһәмиәтле, бик кәрәкле; жйзненный вопрос 
мөһим мәсьәлә

жилистый
ЖИЗНЕОПИСАНИЕ с тәржемәи хәл, био

графия
Ж ИЗНЕРАДОСТНОСТЬ ж  шат күңел, 

күңел көрлөгө
ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ, -ая, -ое шат (көр) 

күңелле
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ж йәшәү көсө, йә

шәүгә һәләтлелек (булдыҡлылыҡ); при умелом 
хранении семена не теряют свою жизнеспо 
собность дөрөҫ һаҡлағанда орлоҡтар үҙҙәренең 
йәшәү көсөн юғалтмай

ЖИЗНЕСПОСОБНЫЙ, ая, ое йәшәүгә һә 
ләтле, йәшәү көсө ныҡлы булған; жизнеспо
собный органйзм йәшәүгә һәләтле организм

ЖИЗНЕСТОЙКИЙ, -ая, -ое тормош шартта
рына бирешмәгән, сыҙамлы, ныҡ; жизнестойкий 
сорт ржи арыштың сыҙамлы сорты

ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ ж сыҙамлылыҡ, түҙем
лелек, ныҡлыҡ

ЖИЗНЕУТВЕРЖДАЮ ЩИЙ, ая, ее опти 
мизм менән һуғарылған, тормошсан; жизне
утверждающая идея оптимизм менән һуғарылған 
идея

Ж ИЗНЬ ж  1. тормош, йәшәү, тереклек; 
возникновение жйзни на Землё Ерҙә тор 
мош(тоң) барлыҡҡа килеүе; образ жйзни 
йәшәү рәүеше; жизнь животных хайуандар 
тормошо 2. ғүмер; на всю жизнь ғүмергә, 
ғүмер буйына; на склоне жйзни ғүмер ахы
рында; продлйть жизнь ғүмер оҙайтыу 3. ( ф и 
з и о л о г и ч е с к о е  с о с т о я н и е )  йән; не показывать 
прйзнаков жйзни йәне булмау 4. ( д е я т е л ь 
н о с т ь )  тормош; общественная жизнь ижти
мағи тормош; повседневная жизнь көндәлек 
тормош; семейная жизнь ғаилә тормошо; ду
ховная жизнь рухи тормош; жизнь земная 
ерҙәге тормош; на улице кипела жизнь урам
да тормош ҡайнап тора ♦ войтй в жизнь тор
мошҡа аяҡ баҫыу; вдохнуть жизнь йән өрөү; 
дать жизнь ком у  донъяға килтереү, тыу
ҙырыу; жизнь моя ( о б р а щ е н и е )  йәнем минең; 
ни в жизнь бер ҡасан да, ғүмерҙә лә; отдать 
(положйть) жизнь з а  к о го -ч т о  йәнде фиҙа 
ҡылыу, ғүмереңде биреү

ЖИЛА ж  1. р а з г .  ҡан тамыры (с у х о ж и л и е )  
һеңер, тарамыш 2. г е о л . юлаҡ, ҡатлам; жйла 
каменного угля таш күмер юлағы 3. т ех . тын, 
ҡат (к а б ел ь  сы м дары н ы ң  б е р е һ е )  ♦ тянуть (вы
тягивать) жйлы и з к о го  елеген һурыу

ЖИЛЁТ м жилет
ЖИЛЁЦ М И ЖИЛЙЦА ж  кешелә (фатирҙа) 

тороусы ♦ не жилец (на белом свете) гүр
һыуығы ингән (ц л ер  т и гән  м ә гән әл ә )

ж и л и ст ы и , -ая, -ое 1. һеңерле, ярылы; 
жйлистое мясо һеңерле ит 2. тамырҙары ҡалҡып 
(беленеп) торған, тамырлы; жйлистые руки та
мырҙары беленеп торған ҡул

11 зак. 2.0084.05
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ЖИЛИЩЕ с торлаҡ; строить жилище торлаҡ 
төҙөүжилйщныи, -ая, -ое торлаҡ ...ы; жи
лищные условия торлаҡ шарттары

ЖИЛКА ж 1. уменъш. от жила 1; 2. бот., 
зоол. тамыр, тамырсыҡ (япраҡтарҙа һәм 
бөжәк ҡанаттарында) 3. (прослойка в гор
ных породах) юлаҡ; мрамор с красными 
жилками ҡыҙыл юлаҡлы мәрмәр 4. перен. 
һәләт, әүәҫлек; литературная жилка әҙәби 
ижадҡа һәләтжилбй, -ая, -ое 1. торлаҡ; стройтельство 
жилых зданий торлаҡ йорттар һалыу 2. кеше 
торған (йәшәгән); жилая половйна дома өйҙөң 
кеше торған яғы

ЖИЛПЛбЩ АДЬ ;/ с (жилая площадь) торлаҡ 
майҙаны

ЖИЛЬЕ с 1. кеше йәшәгән (торған) урын; да
леко от человеческого жилья кеше йәшәгән 
урындан алыҫ 2. разг. (жилище) торлаҡ, йәшәү 
(тороу) урыны; временное жильё ваҡытлыса йә
шәү урыны; найтй квартйру для жилья торорға 
урын табыу

ЖИМ м; спорт, штанга күтәреү; жим двумя 
руками штанганы ике ҡул менән күтәреү 

ЖЙМОЛОСТЬ ж айыу баланы 
Ж ИР м май; животный жир туң май; нутря

ной жир эс майы; рыбий жир балыҡ майы ♦ за
плыть жйром май бөрөү; с жйру бесйться майы 
на сыҙамау, туйып һикереү

ЖИРАФ м  и Ж ИРАФА ж  жираф 
ЖИРЁТЬ несоө. һимереү, көрәйеү 
ЖИРНОСТЬ ж 1. (степень содержания 

жира ө чём-л.) ҡуйылыҡ; жйрность молока һөт
төң ҡуйылығы 2. (упитанность) һимеҙлек, 
көрлөк

ЖИРНЫИ, -ая, -ое 1. (содержащий много 
жира) майлы, майланған; (о мясе) һимеҙ; (о су
пе) майлы, өрөлө; (о молоке) ҡуйы, ҡаймаҡлы; 
жирная пйща майлы аш; жирное пятно майлы 
тап 2. һимеҙ, көр, һимергән; жирный кот һимеҙ 
бесәй 3. (о почве) һутлы; (о глине) үҙле 4. (о ли 
нии) ҡалын, йыуан; жйрная черта ҡалын һыҙыҡ 
♦ жирный кусок һимеҙ ҡалъя

ЖИРОВАТЬ I несоө. что\ тех. май һеңде
реү, майлау

ЖИРОВАТЬ II несоө. 1. (о животных) туҡ
ланыу, түл йыйыу 2. сад. (о деревьях) буйға үҫеү 
(емеш бирмәйенсә)

ЖИРОВЙК м; мед. оро (кешелә) 
Ж И РО В бЙ , -ая, -ое 1. май, майлы; жировые 

отложения май үреү; жировые вещества майлы 
матдәләр 2. май, май эшкәртеү ...ы; жировой 
комбинат май эшкәртеү комбинаты

ЖИРОЗАМЕНЙТЕЛЬ м май(ҙы) алмашты
рыусы, яһалма май; синтетйческий жирозаме
нитель синтетик май

ЖИЛИЩЕ
Ж И РО П бТ м\ спец. йөн майы (һарыҡтар

ҙың май һәм тир биҙҙәре бцлеп сыгарган мат
дә)', из жиропота добывается ланолйн йөн ма
йынан ланолин алалар

Ж ИРОПРИКАЗ м; фин. жироприказ (аҡса 
хужаһының кредитор менән хисаплашырга 
биргән яҙма бойороғо)

Ж ИРОТбПНЫ Й, -ая, -ое спец, май иретеү 
(һыҙғыртыу) ...ы; жиротопный завод май иретеү 
заводы

ЖИТЁЙСКИЙ, -ая, -ое тормош (донъя) ...ы; 
житейский опыт тормош тәжрибәһе; житейские 
хлопоты донъя мәшәҡәттәре; житейская суета
донъя ығы-зығыһы ♦ житейский ум ҡара аҡыл; 
дело житейское в знач. сказ, көн дә була тор
ған эш

ЖИТЕЛЬ м йәшәүсе, тороусы ир-ат, йәшәгән 
(торған) халыҡ; жйтельница ж йәшәүсе (тороу
сы) ҡатын-ҡыҙ; жители города ҡалала йә
шәүселәр; коренной житель төп (ерле) халыҡ; 
деревенская жйтельница ауылда йәшәүсе ҡа 
тын-ҡыҙ

ЖИТЕЛЬСТВО с йәшәү (тороу) ...ы; место 
жйтельства йәшәү урыны

ЖИТНИЦА ж 1. уст. амбар, келәт 2. перен. 
игенгә бай ер (әлкә)

ЖИТНЯК м арышбаш, бесәйғойроҡжито с ашлыҡ, иген
ЖИТЬ несоө.', ө разн. знач. йәшәү, тороу, 

ғүмер итеү, көн итеү (күреү); жить долго оҙаҡ 
йәшәү; жить в деревне ауылда йәшәү; жить са
мостоятельно үҙ алдына йәшәү; жить богато бай 
йәшәү; жить в сердцах людей халыҡ күңелендә 
йәшәү; жить на квартйре фатирҙа тороу; жить 
вместе бергә ғүмер итеү; жить на стипендию сти 
пендияға көн итеү; жить на одном хлебе икмәк 
менән генә көн итеү; жить воспоминаниями 
хәтирәләр менән йәшәү; жить для детей балалар 
өсөн йәшәү ♦ жить свойм умом үҙ аҡылың 
менән йәшәү; жить чужйм умом кеше аҡылы 
менән йәшәү

ЖИТЬЕ с; разг. 1. тормош, көнкүреш, 
славное житьё рәхәт тормош; деревенское жи
тьё ауыл тормошо 2. йәшәү, тороу; найтй место 
для житья торорға урын табыу ♦ житья нет ко
му, от кого көн юҡ

ЖИТЬСЯ несоө. кому безл.; разг. (в сочета
нии с нареч. “хорошо", “легко”, “плохо", 
“трудно" и т.д.) йәшәү, тороу, йәшәлеү, торо
лоу; хорошо жилось яҡшы йәшәлде; трудно жи
вётся без поддержки таянысһыҙ йәшәүе ауыр

ЖМУРИТЬ: жмурить глаза күҙ ҡыҫыу (йо
моу)

ЖМУРИТЬСЯ несоө. күҙ ҡыҫыу (йомоу), 
ҡыҫылыу (кцҙгә ҡарата)', жмуриться от свёта 
яҡтынан күҙ ҡыҫылыу (яҡтыга ҡарай алмай 
кцҙҙе йомоу)



ЖЮРИ
ЖМУРКИ только мн. һәпәләк, һуҡыр тәкә, 

күҙ бәйләм; играть в жмурки һәпәләк уйнау 
ЖМЫХЙ и ЖМЫХИ мн. (ед. жмых м) 

төпрә (орлоҡтан май һыҡҡандамы ҡалдыҡ)-, 
подсолнечный жмых көнбағыш төпрәһе

ЖМЫХОВЫЙ и Ж М Ы ХбВЫ Й, ая, -ое 
төпрә ...ы; жмыховые корма төпрә аҙыҡтар 

ЖНЁЙКА ж урғыс, урғыс машина 
ЖНЕЦ м и ЖНЙЦА ж ураҡсы 
ЖНИВЬЕ с 1. ҡамыл, ҡаулан (игене алынып, 

һөрөлмәй ятҡан ер) 2 . (стерня) ҡамыл; ржа
ное жнивьё арыш ҡамылы

ЖОКЁЙ м жокей (сабышта ҡатнашыусы, 
ат өҫтөндә йөрөцсе)

ЖОМ м 1. (пресс) һыҡҡыс 2. (свекловичные 
выжимки) һығынды

ЖОНГЛЕР м жонглер (цирк артисы) 
ЖОНГЛЁРСТВО с 1. жонглёрлыҡ 2. перен. 

факттарҙы бутау (үҙе теләгәнсә), әүеш-тәүеш 
килтереү

ЖОНГЛИРОВАТЬ несов. чем 1. жонглёр
лыҡ итеү (циркта) 2 . см. жонглёрство 2

ЖРАТЬ несов. что и без доп.; прост, ашау, 
тығыныу

ЖРЁБИЙ м 1. йәрәбә, шыбаға; бросать 
жребий йәрәбә һалыу; тянуть жребий йәрәбә 
тартыу; достаться по жребию йәрәбә менән сы
ғыу 2. перен., трад.-поэт. (участь) яҙмыш, 
тәҡдир

ЖРЕЦ М  И ЖРЙЦА ж  1. ҡанбаба, жрец 
(мәжцсиҙәрҙә ҡорбан салыусы) 2. перен., уст. 
әһел; жрецы науки и искусства фән һәм сәнғәт 
әһелдәре

ЖЕЖЕЛИЦА ж бызылдауыҡ (төнгө ҡуңыҙ) 
ЖУЖЖАТЬ несов. безелдәү, безләү, бызыл

дау, тызылдау, выжлау, выжлап тороу, гөжләү, 
гөж килеү, геүләү; жужжат пчёлы бал ҡорттары 
гөж килә; жужжат пули пулялар выжлап тора; 
мотор жужжйт мотор геүләй

ЖУК м ҡуңыҙ; майский жук май ҡуңыҙы 
ж^лик м 1. ҡараҡ, бур 2. разг. (мошенник) 

алдаҡсы, мут, жулик
ж у л и к о в а т ы й , -ая, -ое алдаша (мутла

ша) торған
ЖУЛЬЁ с собир.; разг. ҡараҡтар 
ЖУЛЬНИЧАТЬ несов/, разг. алдашыу, мут

лашыу
ЖУЛЬНИЧЕСТВО с; разг. алдыҡ эш, мут

лыҡ, хәйләләү
ЖУПАН м ҡыҫҡа сәкмән (поляк һәм украин

дарҙа ирҙәр кейеме)
ЖУПЕЛ м (нечто, внушающее страх, ужас) 

ҡарасҡы
Ж УРАВЛЁНОК м торна балаһы, бала 

торна
ЖУРАВЛИНЫЙ, -ая, -ое торна ...ы; жу

равлиный крик торна тауышы; журавлиная

стая торна тубы; журавлиный танец торналар 
уйнауы

ЖУРАВЛЬ м 1. торна; серый журавль һоро 
торна; самка журавля инә торна 2. (у  колод
ца) сиртмә; колодезный журавль сиртмәле 
ҡоҙоҡ

ЖУРИТЬ несов. кого\ разг. орошоу, шел
тәләү

ЖУРНАЛ м журнал; ежемесячный жур
нал ай һайын сыҡҡан журнал; литератур
ный журнал әҙәби журнал; записывать 
сведения в журнал мәғлүмәттәрҙе журналға 
яҙып барыу

ЖУРНАЛИСТ м и ЖУРНАЛИСТКА ж
журналист; Союз журналйстов РБ БР журнали
стар союзы

ЖУРНАЛИСТИКА ж журналистика; зани
маться журналистикой журналистика менән 
шөғөлләнеү

ЖУРНАЛЬНЫЙ, -ая, -ое журнал ...ы; жур
нальная статья журнал мәҡәләһе

ЖУРЧАНИЕ с см. журчать 1; слышно говор
ливое журчание ручейков гөрләүектәр сылтырап 
аҡҡаны ишетелә

ЖУРЧАТЬ несов. 1. селтерәү, сылтырау, 
шылтырау; в овраге тйхо журчал ручей соҡор 
төбөнән селтерәп кенә шишмә аға 2. перен. 
аҡрын ғына, мөңгөрләп кенә ишетелеү (тауыш, 
музыка һ.б.)

ЖУТКИЙ, -ая, -ое 1. (страшный) ҡот ос
ҡос, ҡурҡыныс, дәһшәтле; жуткие картйны боя 
ҡот осҡос һуғыш күренештәре 2. (тягостный) 
ауыр, күңелһеҙ; произвестй жуткое впечат
ление ауыр тәьҫир итеү, күңелһеҙ тәьҫир ҡал
дырыу

Ж ^ТКО 1. нареч. ҡот осҡос, ҡурҡыныс; он 
выглядел жутко ул ҡот осҡос ҡиәфәттә ине 
2. кому в знач. сказ., безл. ҡурҡыныс, хәүеф
ле; было жутко в темноте ҡараңғыла ҡурҡы
ныс ине

ЖУТЬ ж\ разг. ҡурҡыу, хәүефләнеү (хи
се); меня жуть берёт мин ҡурҡам ♦ до жути 
бик ныҡ; надоесть до жути бик ныҡ йәнгә 
тейеү

ЖУХЛЫЙ, ая, ое 1. (о листьях, траве) 
ҡыу, ҡыуарған, һарғайып ҡороған; прошло
годняя жухлая трава былтырғы ҡыу үлән; 
жухлые листья ҡыуарған япраҡтар 2. (о крас
ках) тоноҡ, тоноҡланған, уңған

ЖАХНУТЬ несов. 1. (о растениях) һар
ғайыу, ҡороу, ҡыуарыу; хлеба стали ж ух
нуть на корню иген ултырған көйө һарғая 
башланы 2. (о красках) тоноҡланыу, төҫө 
бөтөү, уңыу

ЖЮ РИ с нескл., собир. жюри; решение 
жюри жюри ҡарары; члены жюри жюри ағ
залары
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ЗА

ЗА п р ед л о г  1. с  вин . п. (п р и  у к а за н и и  н а  н а 
п р а вл ен и е  дви ж ен и я  з а  п р ед ел ы  ч е го -л .)  аръя
ғына, артына, тышына, ситенә; выехать за город 
ҡала ситенә сығыу; вынести за скобки йәйәләр 
тышына сығарыу; уйтй за реку йылға аръяғына 
китеү
2. с вин . п. (п р и  у к азан и и  п р ед м ет а, м ест а, 

л и ц а , по д р у гу ю  ст ор он у  к от о р о го  чт о-л . п ом е
щ ен о )  -ға/-гә, эсенә, артына; сунуть за пазуху 
ҡуйынға тығыу; поставить за шкаф шкаф арты
на ҡуйыу

3. с  вин . п. (п р и  у к а за н и и  н а м ест о во к р у г , 
о к ол о  ч е го -л ., р я д ом  с  ч ем -л .)  артына, янына, 
эргәһенә; сесть за стол өҫтәл артына ултырыу; 
сесть за руль руль артына ултырыу

4. с  вин . п. (п р и  у к а за н и и  н а  н а ч а л о  д е й с т 
ви я , о б ы ч н о  с  гл а го л о м )  -ға/-гә; взяться за ра
боту эшкә тотоноу; приняться за учёбу уҡырға 
керешеү

5. с  вин . п. (п р и  у к азан и и  н а  п ром еж ут ок  
вр ем ен и , в  т еч ен и е к от ор ого  со в е р ш а е т с я  чт о- 
л . )  -да/-дә, эсендә, буйында; за последние годы 
һуңғы йылдарҙа; за лето йәй эсендә; сделать за 
два часа чт о-л . н и м ән елер  ике сәғәт эсендә 
эшләү

6. с  ви н . п. (п р и  у к а за н и и  н а  вр ем я , о т д е 
л я ю щ ее  од н о  со б ы т и е от  д р у го го )  алда(н), 
элек, элгәре; за несколько дней бер нисә кѳн 
элек; за час до отправления поезда поезд ки 
терҙән бер сәғәт алда

7. с  ви н . п. (п р и  у к а за н и и  н а  п р евы ш ен и е  
п р ед ел а , м ер ы ) -дан/-дән ашыу (артыу); мороз 
за двадцать градусов һыуыҡ егерме градустан 
артҡан; ей далеко за сорок йәше күптән 
ҡырҡтан уҙған

8. с  вин . п. (п р и  у к а за н и и  н а р а с с т о я н и е)  
арала, алыҫлыҡта, ерҙә; находйться за десять 
километров от города ҡаланан ун километр 
алыҫлыҡта булыу

9. с  ви н . п. (п р и  у к а за н и и  п ри чи н ы ) ѳсѳн; 
благодарйть за услугу хеҙмәт өсөн рәхмәт 
әйтеү; за что его любйть? нимәһе өсөн уны яра
тырға?

10. с  ви н . п. (п р и  у к азан и и  ц ел и  д ей ст ви я ,  
п р ед м ет а, л и ц а , в  защ и т у  к о т о р о го  с о в е р ш а 
ет ся  д е й с т в и е )  ѳсѳн; отдать жизнь за Родину 
Ватан өсөн ғүмерҙе биреү (фиҙа ҡылыу)

11. с  ви н . п. (п р и  о б о зн а ч ен и и  ц ен ы )  -ға/-гә, 
өсөн; купить за пять рублей биш һумға һатып 
алыу; уплатйть за квартйру фатир өсөн түләү

12. с  вин . п. (п р и  у к азан и и  л и ц а , вм ест о к о
т о р о го  кт о-л. д е й с т в у ет )  өсөн, урынына; ра
ботать за товарища иптэш(е) өсөн эшләү; распи
саться за жену ҡатыны өсөн ҡул ҡуйыу

13. с вин. п. (указывает на лицо, предмет, 
на который направлено действие) -дан/-дэн; 
взять за руку ҡулдан тотоу; тянуть за верёвку 
бауҙан тартыу

14. с вин. п. (при обозначении лица, предме
та, который вызывает какое-л. чувство) ѳсѳн; 
краснеть за друга дуҫ өсөн ҡыҙарыу; я рад за 
вас һеҙҙең өсөн шатмын

15. с вин. п. (при указании на то, в каком 
качестве воспринимается кто-что-л.) итеп, 
тип; принять за правило ҡағиҙә итеп ҡабул итеү; 
считать за честь намыҫ эше тип һанау

16. с твор. п. (при указании на предмет, ме
сто, позади которого происходит действие) 
артында, ситендә; жить за городом ҡала ситендә 
йәшәү; за горой тау артында; стоять за дверью 
ишек артында тороу; солнце скрылось за туча
ми ҡояш болот артына йәшенде

17. с твор. п. (при указании на место во
круг, около чего-л., рядом с чем-л., где происхо
дит действие) артында, эргәһендә, янында; си
деть за столом өҫтәл янында ултырыу

18. с твор. п. (при обозначении движения, 
следования за кем-чем-л.) артынан, арттан; 
гнаться за мальчиками малайҙар артынан ҡы
уыу; следуйте за нами! беҙҙең арттан барығыҙ!

19. с твор. п. (при указании на непрерыв
ность следования одного за другим) артынан, 
һуңынан, бер бер артлы; за весной наступает 
лето яҙ артынан йәй килә; день за днём көн ар
тынан кѳн; один за другим береһе артынан икен
сеһе, бер-бер артлы

20. с твор. п. (при указании на причину) 
сәбәпле; за неимением времени ваҡыт булмау 
сәбәпле; за ненадобностью кәрәкмәү сәбәпле

21. с твор. п. (при указании лица, предмета, 
ради получения которого совершается дейст
вие) артынан, маҡсатынан сығып, -ға/-гә; пойтй 
за водой һыуға барыу; послать за врачом табип 
артынан ебәреү

22. с твор. п. (при указании на лицо, пред
мет, который является объектом действия) 
-ды/-де; ухаживать за больным ауырыуҙы 
ҡарау; следйть за чистотой таҙалыҡты һаҡлау 
(тотоу); смотреть за ребёнком баланы ҡарау

23. с твор. п. (при указании на лицо, пред
мет, от которого зависит наступление како- 
го-л. действия) -да/-дэ; дело за вами эш һеҙҙә 
(ҡалды); очередь за мной сират миндә, минең 
сират

24. с твор. п. (при указании на лицо, пред
мет, которому присущи те или иные свойст
ва) ды / де; замечать за учеником недостатки
уҡыусыла етешһеҙлектәр күреү



ЗАБЕГАНИЕ
25. с твор. п. (при указании на номер, под

пись и т.п. внешние признаки документа) 
-лы/-ле, булған, менән; приказ за подписью ди
ректора директорҙың ҡултамғаһы булған при
каз; дело за номером два икенсе һанлы дело

26. в знач. сказ, ыңғай; все за, он одйн 
против бөтәһе ыңғай, ул бер үҙе ҡаршы

ЗА ... приставка 1. ҡылым яһамнда ҡулланы
лып, тцбәндәге мәғәнәләрҙе аңлата: 1) эш-хәл- 
дең башланыуын: заплакать илап ебәреү; засмея
ться көлөп ебәреү; 2 ) эш-хәлдең һөҙөмтәһенә 
ирешецҙе: завоевать яулап алыу; захватйть ҡулға 
төшөрөү; 3) эш-хәлдең артыҡлыгын, сиктән сы- 
гып китецен: заглядеться оҙаҡ ҡарап тороу; за
сидеться оҙаҡ ултырып ташлау; 4) хәрәкәттең 
пиҙеңдер артына йәки берәй яҡҡа йцнәлгәнле- 
ген\ завернуть за угол мөйөшкә боролоу; зайтй 
за дерево ағас артына йәшенеү; 5) эш-хәрәкәт- 
тең юл ыңмйында башҡарылыуын: забежать 
инеп сығыу; занестй индереп сығыу 2. исем йәки 
сифат яһамнда ҡулланылып, икенсе яҡта йәки 
артта булыуҙы аңлата: загородный ҡаланан 
ситтәге; заречный йылға аръяғындағы 

ЗААКТИРОВАТЬ сов. что акт төҙөү 
ЗААЛЁТЬ сов. 1. (выделиться алым цве

том) алланып (алһыуланып, ҡыҙарып) күренеү; 
заалели гроздья рябйны миләш тәлгәштәре 
ҡыҙарып күренде 2. (начать алеть) аллана 
(ҡыҙара) башлау; восток заалел көнсығыш 
ҡыҙара башланы

ЗААПЛОДИРОВАТЬ сов. алҡышлай (ҡул 
саба) башлау; зал зааплодйровал зал алҡышлай 
башланы

ЗААРЕНДОВАТЬ сов. что ҡуртымға (арен
даға) алыу, ҡуртымлау, арендалау; заарендо
вать землю ерҙе арендаға алыу

ЗААРЕНДОВЫВАТЬ несов. см. заарендовать 
ЗААРКАНИВАТЬ несов. см. заарканить 
ЗААРКАНИТЬ сов. кого-что 1. арҡанлау, 

боғал һалыу, боғаллап ҡуйыу; заарканить ло
шадь атты боғаллап ҡуйыу 2. перен. арҡанлау, 
иркен сикләү

ЗААРТАЧИТЬСЯ сов.; разг. киреләнеү, тиҫ
кәреләнеү, ҡарышыу, сығынсылау

ЗААСФАЛЬТИРОВАТЬ сов. что асфальт
лау, асфальт түшәү; заасфальтйровать улицу
урамға асфальт түшәү

ЗААТЛАНТИЧЕСКИЙ, ая, -ое Атлантик 
океан аръяғындағы; заатлантйческие страны Ат
лантик океан аръяғындағы илдәр

ЗАБАВА ж 1. (игра, развлечение) уйын, 
мәрәкә, уйын-көлкө, йыуаныс; детские забавы 
балалар уйыны 2. (несерьёзное занятие) ирмәк, 
мәрәкә; пустая забава буш мәрәкә

ЗАБАВЛЙТЬ несов. кого-что 1. (развле
кать) албырғатыу, алдаштырыу, әүрәтеү; забав
лять детей балаларҙы алдаштырыу 2. (смешить, 
веселить) көлдөрөү, күңелде асыу (күтәреү),

мәрәкәләү; вы меня забавляете һеҙ минең күңел
де асаһығыҙ

ЗАБАВЛЙТЬСЯ несов. чем и без доп. ал
бырғау, йыуаныу, әүрәү, ҡыҙыҡ күреү, ирмәк 
табыу; забавляться йграми уйындан ирмәк та
быу

ЗАБАВНИК м; разг. уйынсаҡ, мәрәкәсел, 
мәҙәксән, шуҡ, шаян

ЗАБАВНО 1. нареч. ҡыҙыҡ (көлкө) итеп; он 
забавно рассказывает ул ҡыҙыҡ итеп һөйләй 
2. кому в знач. сказ, ҡыҙыҡ, ирмәк, мәрәкә; мне 
это забавно был миңә ҡыҙыҡ

ЗАБАВНЫЙ, -ая, -ое ҡыҙыҡ, көлкө(лө), 
ирмәк, мәрәкә; забавный случай ҡыҙыҡ ваҡиға; 
забавный человек ирмәк кеше

ЗАБАЛЛОТИРОВАТЬ сов. кого-что һайла
мау, һайламай ҡалдырыу; забаллотировать 
кандидата кандидатты һайламай ҡалдырыу 

ЗАБАЛЛОТИРОВЫВАТЬ несов. см. забал- 
лотйровать

ЗАБАЛТЫВАТЬ несов. см. заболтать I 
ЗАБАЛТЫВАТЬСЯ несов. см. заболтаться I
ЗАБАРАБАНИТЬ сов. 1. (на барабане) ба

рабан ҡаға башлау 2. (застучать) дыңғырлата, 
дөбөрләтә (тыпырлата) башлау; дождь забара
банил ямғыр тыпылдап яуа башланы; забара
банить в дверь ишекте дөбөрләтә башлау

ЗАБАРРИКАДИРОВАТЬ сов. что баррика- 
далау, баррикада ҡороу (яһау); забаррикадиро
вать улицу урамға баррикада ҡороу

ЗАБАРРИКАДИРОВАТЬСЯ сов. баррикада 
ҡороп ышыҡланыу

ЗАБАСТОВАТЬ сов. эш ташлау, забастовка 
яһау

ЗАБАСТОВКА ж эш ташлау, забастовка; 
всеобщая забастовка дөйөм забастовка; поли
тическая забастовка сәйәси забастовка; объя
вить забастовку забастовка иғлан итеү

ЗАБАСТОВОЧНЫЙ, -ая, -ое забастовка ...ы; 
забастовочный комитет забастовка комитеты; 
забастовочное движение забастовка хәрәкәте 

ЗАБАСТОВЩ ИК м эш ташлаусы, забас
товкасы

ЗАБВЁНИЕ с 1. книжн. онотоу, иҫтән сы
ғарыу; забвение обязанностей бурысты онотоу; 
предать забвению что-л. нимәнелер онотоу, 
бөтөнләй иҫтән сығарыу 2. (забытьё) иҫһеҙ- 
һушһыҙ булыу; выйти из забвения һушына 
(иҫенә) килеү

ЗАБЁГ м; спорт, йүгереү, йүгереш, уҙыш; 
участвовать в забеге йүгерештә ҡатнашыу; забег 
на четыреста метров дүрт йөҙ метрға йүгереү 

ЗАБЕГАЛОВКА ж\ прост, забегаловка, тә- 
ғәмхана (тиҙ генә ашап-эсеп сыга торган 
урын)', обедать в забегаловке забегаловкала 
төшкөнө ашау

ЗАБЕГАНИЕ с артыҡ ашығыслыҡ (эштә, 
ҡылыҡта)', забегание вперёд артыҡ ашығыслыҡ 

325



ЗАБЕГАТЬ
ЗАБЁГАТЬ сов. 1. йүгерекләү, йүгерешә баш

лау; все забегали при приближении поезда по
езд яҡынлашҡас, барыһы ла йүгерешә башланы
2. (о глазах, взгляде) алаңлау, уйнау; глаза его 
забегали уның күҙҙәре алаңлай башланы

ЗАБЕГАТЬ несоә. см. забежать 
ЗАБЁГАТЬСЯ сов.', разг. йүгерә-йүгерә арыу 

(хәлдән тайыу); мальчик совсем забегался ма
лай йүгерә-йүгерә бөтөнләй арыны; сегодня я 
забегался бөгөн мин йүгерә-йүгерә хәлдән 
тайҙым

ЗАБЕЖАТЬ сов.', разг. 1. йүгереп (барып, 
килеп) инеү; забежать во двор ихатаға барып 
инеү 2. (зайти на короткое время, мимоходом) 
инеп кенә сығыу, юл ыңғай(ы) инеп сығыу; за
бежать к другу дуҫҡа юл ыңғайы инеп сығыу
3. (убежать вперёд, опередитъ) алға уҙып 
(үтеп) китеү, алдан йүгереү (сабыу)

ЗАБЕЛЁТЬ сов. 1. ағарып күренеү (аҡ, асыҡ 
төҫлө нәмәләр тураһында)', вдали забелел па
рус алыҫта елкән ағарып күренде 2. ағара (яҡ
тыра) башлау; за окном забелело тыш(та) яҡты
ра башланы

ЗАБЕЛИВАТЬ несов. см. забелйть
ЗАБЕЛИТЬ сов. что 1. ағартыу, аҡлау, аҡҡа 

буяу; забелйть стены стеналарҙы ағартыу 
2. прост, ҡатыу, һалыу, аҡ итеү (аш-һыуҙы)', 
забелйть чай молоком сәйгә һөт һалыу

ЗАБЁЛКА ж; прост, аҡ (аш-һыуга ҡатыла, 
һалына торган); сметана для забелки супа аш
ҡа һалына торған ҡаймаҡ; щи с забелкой аҡ 
ҡатылған щи

ЗАБЕРЕГИ мн. (ед. заберег м и заберега ж)
1. яр буйындағы боҙ һыҙаты; берега рекй по
крылись заберегами йылға ярҙары боҙ һыҙаты 
менән ҡапланды 2. һыҙа; на озере появйлись
забереги күлдә һыҙалар барлыҡҡа килде

ЗАБЕРЕМЕНЕТЬ сов. балаға (ауырға, буй
ға) ҡалыу, йөккә уҙыу

ЗАБЕСПОКбИТЬ соә. борсой (тынғыһыҙ
лай) башлау; это забеспокоило многих был күп
тәрҙе тынғыһыҙлай башланы

ЗАБЕСПОКбИТЬСЯ соә. тынғыһыҙлана 
(хафалана, борсола) башлау; мать забеспокои
лась әсә борсола башланы

ЗАБЕТОНЙРОВАТЬ соә. что бетонлап ҡу
йыу; забетонйровать тоннель тоннелде бетонлап 
ҡуйыу

ЗАБИВАТЬ несоә. см. забйть I 
ЗАБИВАТЬСЯ несоә. 1. см. забйться I;

2. страд, от забивать
ЗАБИНТОВАТЬ соә. кого-что бинтлау, бинт 

менән бәйләп ҡуйыу; забинтовать рану яраны 
бинт менән бәйләп ҡуйыу

ЗАБИНТ бВЫ В АТЬ несоә. см. забинтовать 
ЗАБИРАТЬ несоә. см. забрать 
ЗАБИРАТЬСЯ несоә. 1. см. забраться 

2. страд, от забирать

ЗАБИТОСТЬ ж баҫылғанлыҡ, баҫылып йә
шәү, бахырлыҡ, байғошлоҡ

ЗАБИТЫИ, -ая, -ое 1. прич. от забйть I; 
2. прил. ҡағылып-һуғылған, ҡыйырһытылған; за 
бйтый человек ҡағылып-һуғылған кеше

ЗАБИТЬ I соә. 1. что ҡағыу, ҡаҙаҡлау; за
бйть гвоздь ҡаҙаҡ ҡағыу 2. спорт, (тибеп, һу
ғып) индереү; забйть мяч в ворота ҡапҡаға туп 
индереү 3. что бөтәштереү, томалау, ҡаплау; за
бйть окно досками тәҙрәне таҡта менән ҡаплап 
ҡуйыу 4. что (заполнитъ до отказа) тултырыу, 
тыңҡыслап тултырыу; забйть сарай дровами һа
райға утын тултырыу 5. кого (замучитъ побоя
ми) туҡмап йонсотоу 6. перен. (довести до оту
пения, запугать) ҡурҡытып ҡуйыу, ҡотон алып 
бөтөү 7. что (заглушить — о растениях) баҫып 
китеү, ҡаплап алыу; сорнякй забйли всхбды 
пшенйцы ҡый үләндәре бойҙай шытымдарын 
баҫып киткән 8. кого (убитъ на бойне, на охо
те) һуйыу, салыу, боғаҙлау; забйть быка үгеҙ 
һуйыу ♦ забйть голову кому, чем башын ҡаң
ғыртыу (бутау); забйть себе в голову башҡа 
һеңдереү, баштан сығармау, баш ватыу

ЗАБИТЬ II сов. 1. ҡағыу, туҡылдатыу; 
лошадь забйла копытами ат тояҡтары менән 
туҡылдата 2. (застучать) ҡағыу; дождь забйл 
в окно ямғыр тәҙрәгә ҡаға башланы 3. (датъ 
сигнал ударами) ҡаға (һуға) башлау, ҡағыу, 
һуғыу; забйли барабаны барабан ҡаға башланы
лар; забйли часы сәғәт һуға башланы 4. (начать 
вытекать струёй) урғылыу, урғып сығыу, аты
лыу; из скважины забйла нефть скважинанан 
нефть урғыла башланы ♦ забйть козла прост. 
домино уйнау (һуғыу)

ЗАБИТЬСЯ I соә. 1. разг. йәшеренеү, боҫоу; 
забйться в угол мөйөшкә боҫоу 2. (засориться) 
тығылыу, ҡапланыу; труба забйлась песком 
торбаға ҡом тығылған

ЗАБИТЬСЯ II соә. 1. (начатъ биться) ҡаға 
(һуға, бәрә, тибә) башлау; сердце забйлось 
йөрәк ҡаға башланы; волны забйлись о берег 
тулҡындар ярға ҡаға башланы 2. (заметаться) 
тулау, тулғаныу; больной забйлся в припадке 
ауырыу, өйәнәге тотоп, тулай башланы

ЗАБИЯКА м и ж) разг. һуғыш суҡмары, 
бәйләнсек, сәркәш

ЗАБЛАГОВРЕМЕННО нареч. алдан, көн 
элгәре, ваҡытынан элек; известйть заблаго
временно алдан хәбәр итеү

ЗАБЛАГОВРЕМЕННЫЙ, ая, ое алдан 
(көн элгәре) булған

ЗАБЛАГОРАССУДИТЬСЯ сов. безл. дөрөҫ 
тип табылыу, кәрәк һаналыу, үҙе белгәнсә эш
ләү; он делает всё, что ему заблагорассудится
ул бөтәһен дә үҙе белгәнсә эшләй

ЗАБЛЕСТЕТЬ сов. 1. (начатъ блестеть) 
йылтырай (йымылдай) башлау, йылтырап китеү; 
его глаза заблестели уның күҙҙәре йылтырап
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китте 2. (показаться — о чём-л. блестящем) 
ялтырап китеү, ялтырап күренеү; вдали заблес
тело озеро алыҫта күл ялтырап күренде 

ЗАБЛЁЯТЬ сов. баҡыра башлау 
ЗАБЛИСТАТЬ сов. см. заблестеть 
ЗАБЛУДИТЬСЯ сов. аҙашыу, юлдан яҙыу; 

заблудйться в лесу урманда аҙашыу ♦ заблу
диться в трёх соснах ябай нәмәне лә төшөнмәү, 
өс быҙауға кәбәк айыра белмәү

ЗАБЛУДШИЙ, -ая, -ее уст. 1. аҙашҡан 
2. перен. дөрөҫ юлдан яҙған, боҙоҡ юлға баҫҡан 
♦ заблудшая овца юлдан яҙған кеше (цҙенең 
йәмтәтенән, ғаиләһенән һ.б. ситләшкән)

ЗАБЛУЖДАТЬСЯ несоә. хаталаныу, яңы
лыш фекерҙә (ҡарашта) тороу (булыу); вы за
блуждаетесь относительно меня һеҙ миңә ҡара 
та яңылыш фекерҙәһегеҙ

ЗАБЛУЖ ДЕНИЕ с см. заблуждаться; 
впасть в заблуждение яңылыш фекерҙә булыу; 
быть в заблуждении хаталаныу, яңылыш фе
керҙә тороу; ввестй в заблуждение яңылышты
рыу, хата фекергә төшөрөү

ЗАБОДАТЬ сов. кого-что һөҙөп имгәтеү (үл
тереү)

ЗА Б бЙ  I м\ горн. забой (шахтала мәғдән, 
кцмер һ.б. сығарыу урыны)

ЗА Б бЙ  II м 1. см. забйть I 9; забой скота
мал һуйыу 2. (количество забитого скота) 
һуйылған мал иҫәбе

ЗАБбЙНЫ Й I, -ая, -ое горн. забой ...ы; за
бойное крепление забой нығытмаһы

ЗАБбЙНЫ Й II, -ая, -ое һуйыла торған; за
бойный скот һуйыла торған мал

ЗАБбЙЩ ИК м\ горн. забойсы (забойҙа эш- 
ләцсе)

ЗАБОЛАЧИВАНИЕ с см. заболачивать, за 
болачиваться; заболачивание нйзменности уй
һыулыҡтың һаҙға әйләнеүе

ЗАБОЛАЧИВАТЬ несоә. см. заболотить 
ЗАБОЛАЧИВАТЬСЯ несоә. 1. см. заболо

титься 2. страд, от заболачивать
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ж ауырыу, ауырыуҙар 

һаны; детская заболеваемость балалар ауырыуы; 
снижение заболеваемости ауырыуҙар һаны кәмеү 

ЗАБОЛЕВАНИЕ с  1. см. заболевать 2. (бо
лезнь) ауырыу, сир, сырхау; инфекционное за
болевание инфекцион ауырыу; тяжёлое заболе
вание ҡаты сир

ЗАБОЛЕВАТЬ несоә. см. заболеть I
ЗА БО ЛЁТЬI сов. 1. чем и без доп. ауырып 

китеү, сирләү; заболеть грйппом грипп менән 
ауырып китеү; мой брат заболел ағайым ауы
рып китте 2. кем-чем\ разг. (увлечься) мауығып 
китеү; заболеть рыбалкой балыҡ тотоу менән 
мауығып китеү

ЗАБОЛЁТЬ II сов. (начать болеть) ауырта 
башлау; у меня заболела голова минең башым 
ауырта башланы

ЗАБОЛОНЬ л к\ бот. сөсөк (ағастың ҡабығы 
аҫтындағы йәш ҡатлам)

ЗАБОЛбТИТЬ сов. что һаҙға әйләндереү, 
һаҙландырыу; заболотить почву тупраҡты һаҙға 
әйләндереү

ЗАБОЛбТИТЬСЯ сов. һаҙға (һаҙлыҡҡа) әй
ләнеү; земля заболотилась ер һаҙлыҡҡа әйләнде 

ЗАБОЛОЧЕННОСТЬ ж һаҙға әйләнеү, һаҙа
мыҡ булыу, һаҙматлыҡ; заболоченность долйны 
үҙәндең һаҙматлығы

ЗАБОЛОЧЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от за
болотить 2. прил. һаҙға әйләнгән, һаҙмат, һаҙ- 
ланған; заболоченный луг һаҙмат болон

ЗАБОЛТАТЬ I сов.', прост, (размешать) 
болғатыу, туҡыу, бутау; заболтать тёсто ҡамыр 
болғатыу

ЗАБОЛТАТЬ II сов.', разг. 1. чем (начать 
болтать) болғау, һелкетеү; заболтать ногами 
аяҡ һелкетеү 2. кого-что безл.; разг. болғанды
рыу, һелкендереү; лодку заболтало кәмәне һел
кетә башланы

ЗАБОЛТАТЬ III сов.', разг. һөйләнеү, артыҡ 
күп һөйләү; заболтать проблему проблема ту
раһында артыҡ күп һөйләү

ЗАБОЛТАТЬСЯ I сов.', разг. (увлечься бол
товнёй) гәп менән мауығып китеү, оҙон хәбәргә 
төшөп китеү, лығырлау

ЗАБОЛТАТЬСЯ II сов.', разг. (из стороны в 
сторону) болғаңлау, сайҡалыу

ЗА Б бР  м ҡойма; дощатый забор таҡта ҡой
ма; обнестй забором ҡоймалау, ҡойма ҡуйыу 

ЗАБОРАНИВАТЬ несоә. см. заборонйть 
ЗАБбРИСТЫ Й, -ая, -ое прост. 1. (едкий, 

крепкий) ҡаты, үткер, тәьҫирле; забористый та
бак ҡаты тәмәке 2. перен. мауыҡтырғыс, ҡыҙыҡ; 
забористая песня мауыҡтырғыс йыр

ЗАБОРМОТАТЬ сов. һөйләнә башлау, мы
ғырлау

ЗА БбРН Ы Й , ая, ое ҡойма ...ы; заборный 
столб ҡойма бағанаһы

ЗАБОРОНИТЬ сов. что тырматыу; заборо
нйть зябь туңға һөрөлгән ерҙе тырматыу

ЗАБОРОНОВАТЬ сов. что см. заборонйть 
ЗА БбТА  ж 1. ҡайғыртыу, хәстәр, ғәм, уй; хо

зяйственные заботы хужалыҡ хәстәрҙәре; жить 
без забот ғәмһеҙ йәшәү; забота о будущем килә
сәк хаҡында ҡайғыртыу 2. (заботливое отноше
ние) иғтибар, хәстәрлек; забота о человеке кеше 
хаҡында хәстәрлек; проявить заботу хәстәрлек 
күрһәтеү 3. обычно мн. заботы мәшәҡәттәр; до
машние заботы йорт мәшәҡәттәре ♦ не моя (твоя, 
его и т.д.) забота минең (һинең, уның) эшем 
түгел; нё было заботы эш юҡта эш булды

ЗАБбТИТЬ несоә. кого-что борсоу, тынғы
һыҙлау, мәшәҡәтләү; меня заботит судьба сына 
мине улымдың яҙмышы борсой

ЗАЬбТИТЬСЯ несоә. о ком-чём 1. (про
являть заботу) хәстәрлек күреү, хәстәрләү, 
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ҡайғыртыу; заботиться о детях балалар хаҡын
да ҡайғыртыу; заботиться о родйтелях ата-әсә 
тураһында хәстәрлек күреү 2. (тревожиться, 
беспокоиться) борсолоу, ҡайғыртыу, уйлау; на
прасно не заботьтесь бушҡа борсолмағыҙ

ЗАБбТЛИВО нареч. ҡайғыртыусан, хәстәр 
менән; заботливо растить молодые кадры йәш 
кадрҙарҙы хәстәр менән үҫтереү

ЗАБОТЛИВОСТЬ ж хәстәрлек, ҡайғыртыу- 
санлыҡ; проявйть заботливость хәстәрлек күр
һәтеү

ЗАБбТЛИВЫ Й, -ая, -ое хәстәрлекле, хәс
тәрле, ҡайғыртыусан; заботливая мать хәстәрле 
әсә; заботливый хозяин хәстәрлекле хужа

ЗАБОЙТЬСЯ с о в прост, ҡурҡыу, ҡурҡып 
китеү

ЗАБРАКОВАТЬ сов. кого-что яраҡһыҙ тип 
табыу, яраҡһыҙға (бракка) сығарыу; забрако
вать товар тауарҙы яраҡһыҙға сығарыу

ЗАБРАКбВЫВАТЬ несов. см. забраковать 
ЗАБРАЛО с; ист. битлек, бит ҡаплағыс (ти

мер торҡаның битте һаҡлай торган алгы өлө
шө) ♦ с открытым (поднятым) забралом асыҡ 
тан-асыҡ, уй-ниәтте йәшермәй

ЗАБРАСЫВАНИЕ I с см. забрасывать I; за 
брасывание ямы землёй соҡорҙо тупраҡ менән 
күмеү

ЗАБРАСЫВАНИЕ II с см. забрасывать II; 
забрасывание сети ау ташлау

ЗАБРАСЫВАТЬ I несов. см. забросать 
ЗАБРАСЫВАТЬ II несов. см. забросить
ЗАБРАТЬ сов. 1. кого-что (взять) алып ки

теү, (бергә) алыу; забрать кнйги китаптарҙы 
алып китеү 2. кого-что; разг. (отнять, аресто
вать) алып китеү, тартып алыу, ҡулға алыу; за
брать имущество за долгй бурыс өсөн мөлкәтте 
тартып алыу; его забрали вчера уны кисә ҡулға 
алдылар 3. перен., разг. (овладеть мыслями, 
чувствами) биләп алыу, солғау; страх забирает 
ҡурҡыу биләп ала 4. что (сузить, укоротить) 
йыйыу, бөрөү, тарайтыу; забрать в шов йөйҙө 
тарайтыу 5. без доп. ситкә китеү (тартыу), алыу; 
забрать вправо уңға тартыу ♦ забрать (себе) в 
голову что башҡа алған уй-ниәттән ҡайтмаҫҡа 
ныҡышыу; забрать в руки үҙенә буйһондороу 

ЗАБРАТЬСЯ сов. 1. на что, во что, подо что 
(наверх) менеү; (внутрь, под) инеү; забраться на 
дерево ағасҡа менеү; забраться под одеяло юрған 
аҫтына инеү 2. (проникнуть куда-л.) инеү, үтеү; 
забраться через окно тәҙрәнән инеү; козы забра 
лйсь в сад кәзәләр баҡсаға ингән 3. (зайти дале
ко) инеп китеү, төпкә инеү; забраться вглубь 
леса урман төпкөлөнә инеп китеү 

ЗАБРЕДАТЬ несов. см. забрестй 
ЗАБРЁДИТЬ сов. һаташа башлау, баҫлығыу; 

больной забредил ауырыу һаташа башланы 
ЗАБРЁЗЖ ИТЬ сов. яҡтыра башлау, (саҡ- 

саҡ) ялтырап (яҡтырып) күренеү; забрезжил

рассвет таң яҡтыра башланы; забрезжил огонёк
ут яҡтырып күренде

ЗАБРЕСТИ сов.', разг. барып (килеп) сығыу; 
забрестй на огонёк ут күреп барып сығыу 

ЗАБРИВАТЬ несов. см. забрйть
ЗАБРИТЬ сов. кого', уст. һалдатҡа алыу 
ЗАБРОДИТЬ сов. (о вине, дрожжах и т.п.) 

әсеү, әсей башлау
ЗАБРОНИРОВАННЫЙ, ая, ое 1. прич. от 

забронйровать 2. прил. бронле, алдан алынған; 
забронйрованное место бронле урын

ЗАБРОНИРОВАННЫЙ, ая, ое 1. прич. от 
забронировать 2. прил. нығытмалы, бронялы; 
забронированный блиндаж бронялы блиндаж 

ЗАБРОНЙРОВАТЬ сов. кого-что алдан 
алып ҡуйыу, бронләү; забронйровать место в 
гостйнице ҡунаҡханала урын бронләү

ЗАБРОНИРОВАТЬ сов. что бронялау, бро
ня менән ҡаплау; забронировать палубу кораб
ля карап палубаһын броня менән ҡаплау

ЗАБРОНИРОВАТЬСЯ сов. 1. броняланыу, 
броня менән ҡапланыу 2. перен., разг. (үҙеңде) 
хәүефһеҙләндереү, һаҡланыу сараларын күреү 

ЗАБРОСАТЬ сов. кого-что 1. күмеү, күмеп 
ташлау; забросать цветами сәскә менән күмеп 
ташлау 2. күмеп ҡуйыу, күмеү; забросать яму 
землёй соҡорҙо тупраҡ менән күмеп ҡуйыу 
3. перен. яуҙырыу; забросать докладчика во
просами докладсыға һорауҙар яуҙырыу

ЗАБРбСИ ТЬ сов. 1. кого-что ырғытыу, таш
лау, сөйөп ебәреү; куда-то забросил ключ и не 
может найтй асҡысын ҡайҙалыр ырғытҡан да та
ба алмай 2. кого-что; перен. олаҡтырыу, ташлау; 
судьба забросила нас далеко яҙмыш беҙҙе алыҫҡа 
олаҡтырҙы 3. что һалыу, аша ташлау; забросить 
ногу на ногу аяҡты аяҡҡа һалыу 4. кого-что (пе
рестать заниматься, заботиться) ташлау, таш
лап ҡуйыу, ҡарамау; забросить музыку музыканы 
ташлау; забросить хозяйство хужалыҡты ташлап 
ҡуйыу 5. что; разг. (доставить, завезти) килте
реп китеү (ташлау); забросить по путй юл ыңғайы 
килтереп ташлау ♦ забросить удочку ҡармаҡ та
шлау (уй-ниәтен белеп, эләктерергә тырышыу) 

ЗАБРбШ ЕННОСТЬ ж ташландыҡ хәлдә 
булғанлыҡ

ЗАБРбШ ЕННЫ Й, -ая, -ое 1. прич. от за
бросить 2. прил. ташландыҡ, ҡарауһыҙ; за
брошенный сад ташландыҡ баҡса

ЗАБРЫЗГАТЬ I сов. кого-что сәсрәтеү, 
сәсрәтеп буяу (бысратыу); забрызгать платье 
грязью батҡаҡ сәсрәтеп күлдәкте бысратыу 

ЗАБРЫЗГАТЬ II сов. (начать брызгать) 
сәсрәтә (һиптерә, һибәләй) башлау, күҙе төшә ба
шлау; дождь забрызгал ямғыр һибәләй башланы 

ЗАБРЫЗГИВАТЬ несов. см. забрызгать I 
ЗАБУБЕННЫЙ, -ая, -ое прост, тәүәккәл, 

сая; забубённый вид сая ҡиәфәт ♦ забубённая 
голова үтә сая кеше



ЗАВАЛИТЬСЯ
ЗАБУКСОВАТЬ сов. буксовать итә башлау; 

машйна забуксовала машина буксовать итә баш
ланы

ЗАБУЛДЫГА м; прост, аҙғын, эскесе, иҫе
рек баш

ЗАБУРЛИТЬ сов. 1. шаулай башлау; море 
забурлило диңгеҙ шаулай башланы 2. перен. (о 
мыслях, чувствах) ҡайнау, тауышланыу, шау
лау, шау-гөр килеү (халыҡ төркөмө)

ЗАБУТИТЬ сов. что; спец, бутлау (цемент
ҡа ваҡ таш ҡатыштырып нығытыу); забутйть 
фундамент дома йорт нигеҙен таш тултырып 
бутлау

ЗАБАХАТЬ сов.; разг. гөрҫ-гөрҫ итеү, гөр
һөлдәй башлау; орудия забухали туптар гөр
һөлдәй башланы

ЗАБУХАТЬ несоә. см. забухнуть
ЗАБУХНУТЬ сов. шешенеү, бүртенеү; дверь 

забухла ишек шешенгән
ЗАБУШЕВАТЬ сов. 1. (о ветре и т.п.) ҡото

ра, (көсәйә) башлау; ветер снова забушевал ел 
йәнә ҡотора башланы 2. перен. ярһып (ташып, 
ҡабарып) китеү; в душе забушевала ярость кү 
ңелдә асыу ҡабарып китте

ЗАБЫВАТЬ несоә. см. забыть 
ЗАБЫВАТЬСЯ несоә. 1. см. забыться; вы не 

забывайтесь һеҙ онотолоп китмәгеҙ 2. (терять 
ясность ума) хәтерһеҙләнеү, онотолоу, иҫте юй
ыу, онотоусан булыу; дед от старости стал за
бываться ҡартлыҡтан олатай онотола башланы 
3. страд, от забывать

ЗАБЫВЧИВОСТЬ ж онотоусанлыҡ, хәтер- 
һеҙлек; мне стала мешать забывчивость мине хэ 
терһеҙлек йонсота башланы

ЗАБЫВЧИВЫЙ, -ая, -ое онотоусан, хәтер
һеҙ; забывчивый человек онотоусан кеше

ЗАБЫТЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от забыть; за
бытый людьмй кешеләр тарафынан онотолған 
2. прил. онотолған, онотолоп ҡалған; забытые 
вещи онотолоп ҡалған нәмәләр

ЗАБЫТЬ сов. 1. кого-что, о ком-чём онотоу, 
иҫтән (хәтерҙән) сығарыу; забыть номер теле
фона телефон номерын онотоу; забыть о прось
бе чьей-л. берәйһенең үтенесен иҫтән сығарыу; 
забыть стыд оятты онотоу 2. кого-что онотоп 
ҡалдырыу; забыть кнйгу дома китапты өйҙә оно
топ ҡалдырыу 3. кого-что (забросить совсем) 
онотоу, онотоп бөтөнләй ташлап ҡуйыу; забыть 
свой обязанности үҙ бурысыңды бөтөнләй оно
тоу ♦ забыть дорогу куда, к кому кемгәлер 
(ҡайҙалыр) барыуҙан (йөрөүҙән) бөтөнләй туҡ
тау; и думать забудь о ком-чём уйлама ла, ба
шыңа ла индермә, онот; себя не забыть үҙең ту
раһында онотмау, үҙ мәнфәғәтеңде иҫтә тотоу; 
что я (ты, он и т.д.) там (тут) забыл? унда миңә 
(һиңә, уға) ни бар (ҡалған)?

ЗАБЫТЬЕ с 1. иҫтән (һуштан) яҙыу, һуш- 
һыҙлыҡ; больной впал в забытьё ауырыу һуш

тан яҙҙы 2. (дремота) ойоп (йоҡомһорап) китеү
3. (глубокая задумчивость) тәрән уйға бирелеү 
(сумыу), онотолоу; мечтательное забытьё хыя
лый уйға сумыу

ЗАБЫТЬСЯ сов. 1. йоҡомһорау, ойоп китеү, 
ҡалғыу; забыться на минуту бер минутҡа ойоп 
китеү 2. онотолоу, онотолоп тороу, донъяны оно
тоу; забыться бы надолго оҙаҡҡа онотолоп тор
һаң ине 3. (не сдержать себя) онотолоу, оното
лоп китеү; не забывайтесь, а то наговорйте 
лйшнего онотолоп китмәгеҙ, юғиһә, артығын һөй
ләп ташларһығыҙ 4. онотолоу, иҫтән сығыу; тот 
случай давно забылся ул хәл күптән онотолдо 

ЗАВ м; разг. см. заведующий 
ЗА В ... I урыҫ телендәге ҡыҫҡартылған ҡуш

ма һцҙҙәрҙең “мөдир" мәғәнәһен аңлатҡан бе
ренсе өлөшө, мәҫ., завхоз хужалыҡ мөдире 

ЗА В ... II урыҫ телендәге ҡыҫҡартылған 
ҡушма һцҙҙәрҙең “завод" мәғәнәһен аңлатҡан 
беренсе өлөшө, мәҫ., завком завод комитеты 

ЗАВАЖНИЧАТЬ сов.; разг. һауаланып ки
теү, маһайыу, тәкәбберләнеү

ЗАВАЛ м 1. өйөм; снежный завал ҡар өйөмө 
2. перен., разг. өйөлөү, өйөлөп тороу, алға бар
мау; у меня сейчас с работой завал минең эшем 
алға бармай

ЗАВАЛИВАНИЕ с см. завалйть 
ЗАВАЛИВАТЬ несов. см. завалйть 
ЗАВАЛИВАТЬСЯ несоә. 1. см. завалйться 

2. страд, от заваливать
ЗАВАЛИНКА ж нигеҙ буйы, ниргә буйы; са

диться на завалинку нигеҙ буйына ултырыу 
ЗАВАЛИТЬ сов. 1. что күмеү, күмеп ҡуйыу; 

завалйть яму соҡорҙо күмеп ҡуйыу 2. кого-что 
баҫыу, күмеп китеү; завалйть вход в пещеру 
мәмерйәнең ауыҙын күмеп китеү 3. что ябыу, 
ҡаплау; завалйть дорогу брёвнами юлды бүрәнә 
менән ҡаплау 4. разг. килтереп тултырыу; зава
лйть магазйн товарами магазинға тауар килтереп 
тултырыу 5. кого; перен., разг. өйөп ташлау, 
күмеү; завалйть заказами заказдар менән күмеү
6. что; разг. ауҙарыу, ҡолатыу, ҡырын һалыу; 
завалйть телёгу арбаны ауҙарыу 7. что; перен., 
разг. (не справиться с делом и т.п.) алып ба
рып сығара алмау, килеп сыҡмау, тапшыра ал
мау, аяҡ салыу; завалйть свою работу эшенде 
алып барып сығара алмау; завалйть экзамен им
тиханды тапшыра алмау

ЗАВАЛИТЬСЯ сов. 1. артына төшөү, төшөп 
китеү; книга завалйлась за шкаф китап шкаф 
артына төшкән 2. төпкә батыу; его глаза зава
лились уның күҙҙәре төпкә батҡан 3. разг. ҡы
рынайыу, ҡырын ятыу (ауыу), артҡа ауыу; ма
шйна завалйлась на бок машина ҡырын ауған
4. разг. ауыу, ҡолау; плетень завалился ситән 
ауҙы 5. перен., прост, (провалиться) барып 
сыҡмау, үтәй алмау; дёло завалйлось эш барып 
сыҡманы 6. прост, (лечь, улечься) йоҡларға
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ЗАВАЛЯТЬ
ятыу, ауыу, тәгәрәү; завалиться в кровать кара
уатҡа ауыу ♦ (хоть) завались п р о с т , бик күп, 
тулып ята

ЗАВАЛЙТЬ с о в . ;  п р о с т , бысратыу, быс
раҡҡа буяу

ЗАВАЛЙТЬСЯ с о в р а з г .  оҙаҡ ятыу, ятып 
ҡалыу, иғтибар ителмәйенсә ятыу; заявление за
валялось в канцелярии ғариза кәнсәләрҙә оҙаҡ 
ятҡан

ЗАВАЛЙЩИЙ, -ая, -ее п р о с т , оҙаҡ файҙала
нылмай (тотонолмай) ятҡан, иҫкергән, кәрәкмәгән; 
завалящая пила оҙаҡ тотонолмай ятҡан бысҡы 

ЗАВАРИВАТЬ н е с о в . с м . заварить 
ЗАВАРИВАТЬСЯ н е с о в . 1. с м . заварйться 

2. с т р а д , о т  заваривать
ЗАВАРИТЬ с о в . ч т о  1. бешереү; заварить 

чай сәй бешереү 2. т е х .  (п у т ё м  с в а р к и ,  з а л и в 

к и )  иретеп (ҡойоп) йәбештереү, ҡаплау 3. п е-  
р е н . ,  п р о с т , тотоноу, ҡуйыртып (башлап) ебә
реү; заварить свадьбу туйҙы башлап ебәреү 
♦ заварйть кашу эште ҡуйыртып (бутап) ебәреү 

ЗАВАРИТЬСЯ с о в . 1. бешеү, бешеп сығыу; 
чай заварйлся сәй беште 2. п е р е н . ,  р а з г .  башла
ныу, ҡуйырып китеү; дело заварйлось эш ҡуй
ырып китте

ЗАВАРКА ж  1. с м . заварйть; чайник для за
варки чая сәй бешереү сәйнүге 2. р а з г .  бер беше
рерлек (һалырлыҡ) сәй; чаю осталось на одну 
заварку бер бешерерлек сәй ҡалды

ЗАВАРН бЙ , -ая, -ое 1. ҡайнатып алынған, 
бешерелгән, ҡайнар һыуға баҫып бешерелгән; 
заварной хлеб ҡайнар һыуға баҫып бешерелгән 
икмәк; заварной корм ҡайнатып алынған мал 
аҙығы 2. ҡайната (бешекләй) торған; заварной 
котёл ҡайната торған ҡаҙан

ЗАВАРОЧНЫЙ, -ая, -ое бешерә торған; за
варочный чайник сәй бешерә торған сәйнүк 

ЗАВАРУХА ж ; п р о с т , буталыш, бола 
ЗАВЕДЁНИЕ с 1. (с о п р е д е л е н и е м )  йорт; 

высшее учебное заведение юғары уҡыу йорто 
2. у с т . кибет, оҫтахана; кожевенное заведение 
тире эшкәртеү оҫтаханаһы

ЗАВЕДОВАНИЕ с  с м . заведовать; заведова
ние школой мәктәп менән идара итеү

ЗАВЕДОВАТЬ н е с о в . ч е м  идара итеү, мөдир
лек итеү; заведовать кафедрой кафедра менән 
мөдирлек итеү; заведовать хозяйством хужалыҡ 
менән идара итеү

ЗАВЁДОМО н а р е ч . күрә (белә) тороп, күрә
ләтә; заведомо ложные показания белә тороп 
ялған шаһитлыҡ (итеү)

ЗАВЕДОМЫЙ, -ая, -ое билдәле, ап-асыҡ кү
ренеп торған; заведомая ложь ап-асыҡ күренеп 
торған ялған

ЗАВЕДУЮЩИЙ М и ЗАВЕДУЮЩАЯ ж  мө
дир; заведующий фермой ферма мөдире; за
ведующая библиотекой китапхана мөдире

ЗАВЕЗТИ с о в . 1. к о го - ч т о  (п о  п у т и , п р о е з 
д о м )  индереп сығыу; завезтй письмо хат инде
реп сығыу 2. к о го - ч т о  (о т в е з т и  д а л е к о )  илтеп 
ҡалдырыу, алып барып ташлау; завезтй кошку в 
лес бесәйҙе урманға илтеп ҡалдырыу 3. ч т о , 
к е м ; р а з г .  (д о с т а в и т ъ )  алып барыу, илтеү, 
индереү, килтереү; завезтй строительные мате
риалы төҙөлөш материалдарын алып барыу

ЗАВЕРБОВАТЬ с о в . к о го - ч т о  вербовкалау, 
яллау; завербовать на стройку төҙөлөшкә вер
бовкалау

ЗАВЕРБОВАТЬСЯ с о в . вербовкаланыу, ял
ланыу; завербоваться на север төньяҡҡа вер 
бовкаланыу

ЗАВЕРБОВЫВАТЬ н е с о в . с м . завербовать
ЗАВЕРБОВЫВАТЬСЯ н е с о в . 1. с м . завер

боваться 2. с т р а д , о т  завербовывать
ЗАВЕРЁНИЕ с  ышандырыу, вәғәҙә, тәсдиҡ; 

поверьте моим заверениям минең вәғәҙәмә ыша
нығыҙ

ЗАВЕРИТЕЛЬ м  раҫлаусы, дөрөҫләүсе, тәс
диҡ итеүсе (ҡылыусы)

ЗАВЕРИТЬ с о в . 1. к о го - ч т о , в  ч ё м  или с с о 
ю зо м  “ч т о "  ышандырыу, инандырыу; заверить 
в своей преданности үҙенең бирелгәнлегенә 
ышандырыу 2. ч т о  раҫлау, тәсдиҡ итеү (ҡы
лыу); заверить подпись ҡултамғаны раҫлау

ЗАВЕРНУТЬ с о в . 1. к о го - ч т о  төрөү, урау; 
завернуть покупки в бумагу һатып алған 
әйберҙәрҙе ҡағыҙға төрөү; завернуть ребёнка в 
одеяло баланы юрғанға урау 2. ч т о  ҡайтарыу, 
төрөү, һыҙғаныу; завернуть рукава еңдәрҙе 
һыҙғаныу 3. ( с в е р н у т ъ  в  с т о р о н у )  боролоу; за
вернуть в переулок тыҡрыҡҡа боролоу 4. р а з г .  
( з а й т и  п о  п у т и )  инеү, тейеү, һуғылыу; завер
нуть к другу дуҫҡа инеү 5. ч т о  ( з а в и н т и т ъ )  бо
роп ҡуйыу; завернуть кран кранды бороп 
ҡуйыу

ЗАВЕРНУТЬСЯ с о в . 1. в о  ч т о  төрөнөү, ура
ныу; завернуться в одеяло юрғанға ураныу 
2. ҡайтарылыу, төрөлөү; пола пальто завер
нулась пальтоның салғыйы ҡайтарылған 3. ( з а 
в и н т и т ь с я )  боролоу, ябылыу; кран завернулся 
кран боролдо

ЗАВЕРТЁТЬI с о в . к о го ; р а з г .  1. ( з а х в а т и т ь  
в с е ц е л о )  әйләндереү, өйрөлтөү, (тотош) биләп 
алыу; новая работа завертела его яңы эш уны 
тотош биләп алды 2. (у в л е ч ь ,  в с к р у ж и т ъ  го л о -  
в у )  әүрәтеү, башын әйләндереү

ЗАВЕРТЁТЬ II с о в . ч е м  (н а ч а т ь  в е р т е т ь )  
әйләндерә (болғай, өйрөлтә) башлау; собака за
вертела хвостом эт ҡойроғон болғай башланы

ЗАВЕРТЕТЬСЯ I с о в .;  р а з г .  ҡаңғырыу, бута
лыу, мәшәҡәтләнеү; завертеться с делами эштәр 
менән ҡаңғырыу

ЗАВЕРТЁТЬСЯ II с о в . әйләнә (өйрәлә) 
башлау; колесо завертелось тәгәрмәс әйләнә 
башланы
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ЗАВЁРТКА ж 1. см. завёртывание 2. прост. 
(обёртка) төргәк 3. разг. төрөм (тәмәке); табаку 
осталось на одну завёртку бер төрөм тәмәке ҡалды 
4. разг. тығын; бумажная завёртка ҡағыҙ тығын 

ЗАВЁРТОЧНЫЙ, -ая, -ое төрә (урай) торған; 
завёрточная машйна төрә торған машина

ЗАВЁРТЫВАНИЕ с см. завернуть 1, 2, 5; за 
вёртывание крана кранды бороу

ЗАВЕРТЫВАТЬ несов. см. завернуть 
ЗАВЁРТЫВАТЬСЯ несов. 1 .см . завернуться 

2. страд, от завёртывать
ЗАВЕРШАТЬ несов. см. завершить 
ЗАВЕРШАТЬСЯ несов. 1. см. завершйться

2. страд, от завершать 
ЗАВЕРШАЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от за

вершать 2. прил. һуңғы, ахырғы; завершающий 
этап һуңғы этап

ЗАВЕРШЕНИЕ с см. завершйть; завершение 
стройтельства төҙөлөштө тамамлау ♦ в завер
шение всего ниҙеңдер аҙағында, һуңында

ЗАВЕРШИТЬ сов. что тамамлау, бөтөрөү, 
ослау; завершйть работу эште тамамлау; завер
шйть диссертацию диссертацияны тамамлау 

ЗАВЕРШИТЬСЯ сов. тамамланыу, тамам бу
лыу, бөтөү, осланыу, теүәлләнеү; праздник завер 
шйлся парадом байрам парад менән тамамланды 

ЗАВЕРЙТЬ несов. см. заверить 
ЗАВЁСА ж 1. ҡорған, пәрҙә, шаршау; тюле

вая завеса тюль ҡорған 2. перен. пәрҙә, япма; за
веса тумана томан пәрҙәһе; снежная завеса ҡар 
япмаһы ♦ дымовая завеса төтөн шаршауы 
(ниҙелер йәшерец, ҡаплап тороу осоп яһалган 
ҡуйы төтөн)', огневая завеса ут шаршауы (до
шман атакаһын ҡаплап тотоу өсөн асылган ут  
яуыны)\ приподнять (приоткрыть) завесу асып 
һалыу, фаш итеү

ЗАВЁСИТЬ сов. что пәрҙә (ҡорған, шаршау) 
ҡороу; завесить окно тәҙрәләргә пәрҙә ҡороу 

ЗАВЕСТИ сов. 1. кого-что илтеп ташлау, 
алып килеү (инеү), индереү; завестй товарища к 
себе домой иптәште өйгә алып инеү 2. кого; разг. 
юл ыңғайы индереү, индереп сығыу; завестй ре
бёнка в школу баланы мәктәпкә индереп сығыу
3. кого ситкә алып китеү, (төпкөлгә) индереү; за
вестй в болото һаҙлыҡҡа индереү 4. что төҙөү, 
ҡороу, һалыу, булдырыу; завестй молочное хо
зяйство һөтсөлөк хужалығы булдырыу 5. кого- 
что (приобрести) алыу, булдырыу; завестй 
библиотеку китапхана булдырыу; завестй со
баку эт алыу (тота башлау) 6. что урынлашты
рыу, индереү; завестй новый порядок яңы 
тәртип урынлаштырыу; завестй обыкновение 
ғәҙәт итеп индереү 7. что (начатъ) башлау, ба
шлап ебәреү; завестй перепйску хат яҙыша баш
лау; завестй разговор һүҙ (хәбәр) башлап ебәреү
8. что хәрәкәткә килтереү, ҡуҙғатып (эшләтеп) 
ебәреү, йөрөтөү, эшләтеү; завестй часы сәғәтте

ЗАВИДНЕТЬСЯ
эшләтеп ебәреү ♦ завестй тёсто ҡамыр ҡуйыу; 
завестй в тупйк ҡомға ултырыу, көрсөккә 
терәтеү

ЗАВЕСТИСЬ сов. 1. булыу, барлыҡҡа килеү; 
күбәйеү, күбәйеп китеү; у него завелйсь друзья 
уның дуҫтары барлыҡҡа килде 2. урынлашыу, 
ғәмәлгә инеү; завелйсь новые порядки яңы 
тәртиптәр урынлашты 3. хәрәкәткә килеү, эшләп 
(йөрөп) китеү; мотор завёлся мотор эшләп кит
те 4. перен., разг. ҡыҙып китеү, тоҡаныу; он 
быстро заводится ул бик тиҙ ҡыҙып китә

ЗАВЁТ м васыят ♦ Ветхий Завет см. ветхий; 
Новый Завёт Инжил, Евангелие

ЗАВЁТНЫЙ, -ая, -ое 1. ҡәҙерле, изге; завет
ное желание изге теләк 2. йәшерен, серле; за
ветное кольцо серле балдаҡ

ЗАВЁТРЕННЫЙ, -ая, -ое ел теймәгән, елдән 
ышыҡ (булған); заветренная сторона елдән 
ышыҡ яҡ

ЗАВЁТРИЕ с; разг. ел аҫты, ел теймәгән урын; 
стоять в заветрии ел теймәгән урында тороу 

ЗАВЁШАТЬ сов. что, чем элеп тултырыу (бө
төрөү); завешать стены картйнами стенаға карти 
налар элеп тултырыу

ЗАВЁШИВАТЬ I несов. см. завешать 
ЗАВЁШИВАТЬ II несов. см. завесить 
ЗАВЕЩАНИЕ с 1. васыятнамә; составить за

вещание васыятнамә төҙөү 2. васыят; завещание 
отцов ата-бабалар васыяты

ЗАВЕЩАТЕЛЬ м васыятнамә яҙыусы 
ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое васыят ...ы; за

вещательное письмо васыят хаты
ЗАВЕЩАТЬ сов., несов. 1. что (передать в 

наследство) васыят итеү, инселәү; завещать дом 
сыну улына йорт васыят итеү 2. кому-чему с не- 
опр. васыят әйтеү

ЗАВЁЯТЬ I сов. что баҫыу, күмеү; буран за
веял дорогу буран юлды баҫҡан

ЗАВЁЯТЬ II сов. иҫә (өрә) башлау; завеял ве
терок ел иҫә башланы

ЗАВЗЙТЫЙ, -ая, -ое разг. (бик) әүәҫ, ныҡ 
бирелә торған, ысын, ата; завзятый охотник бик 
әүәҫ һунарсы; завзятый плут ата алдаҡсы 

ЗАВИВАНИЕ с см. завивать, завиваться 
ЗАВИВАТЬ несов. см. завйть 
ЗАВИВАТЬСЯ несов. 1. см. завйться 

2. страд, от завивать
ЗАВИВКА ж 1. см. завйть; завйвка волос сәс

бөҙрәләтеү 2. (причёска) бөҙрә сәс, бөҙрәләткән 
сәс; красйвая завйвка матур бөҙрәләтелгән сәс 

ЗАВИДЕТЬ сов. кого-что; разг. алыҫтан кү
реү, күреп алыу

ЗАВЙДКИ: завйдки берут прост, көнләшеү, 
эс ҡыҙыу, эс көтөрләү

ЗАВИДНЁТЬСЯ сов. 1. алыҫтан күренеү; за
виднелись заводскйе трубы алыҫтан завод торба
лары күренде 2. б е з л р а з г .  яҡтырыу, таң атыу
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ЗАВИДНО і .  нареч. көнләшерлек, көнсөл
лөк тыуҙырырҙай, һоҡланырҙай; он завидно 
здоров ул көнләшерлек һау 2. кому ө знач. 
сказ., безл. көнләшеү, көнсөллөк килеү; мне 
стало завйдно минең көнсөллөгөм килде

ЗАВИДНЫЙ, -ая, -ое бик яҡшы (һәйбәт), 
көнләшерлек, һоҡланырлыҡ; завйдное здоровье 
көнләшерлек һаулыҡ

ЗАВИДОВАТЬ несов. кому-чему көнләшеү, 
көнсөллөк килеү, ҡыҙығыу; завидовать соседу 
күршегә көнләшеү

ЗАВИЗЖ АТЬ сов. сыйылдап (сырылдап) 
ебәреү

ЗАВИЗИРОВАТЬ сов. что виза һалыу; за 
визйровать паспорт паспортҡа виза һалыу

ЗАВИЛЙТЬ сов. чем болғай башлау; зави
лять хвостом ҡойроҡ болғай башлау

ЗАВИНТИТЬ сов. что бороу, бороп ҡуйыу; 
завинтйть гайки гайкаларҙы бороп ҡуйыу

ЗАВИНТИТЬСЯ сов. боролоу, бороп еткере
леү (ҡуйылыу); гайка быстро завинтйлась гайка 
тиҙ боролдо

ЗАВИНЧИВАТЬ несов. см. завинтйть 
ЗАВЙНЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. завин 

тйться 2. страд, от завйнчивать 
ЗАВИСАТЬ несов. см. зависнуть
ЗАВИСЕТЬ несов. 1. от кого-чего буйһоноу, 

бәйләнгән (буйһонған) булыу, тороу; ни от кого 
не завйсеть бер кемгә лә буйһонмаған булыу 
2. бәйләнешле (бәйле) булыу, бәйләнеү, тороу; 
цена завйсит от качества хаҡ сифатҡа 
бәйләнгән; успех дела завйсит от тебя эштең 
уңышы һинән тора

ЗАВИСИМОСТЬ ж 1. бойондороҡ, бойондо
роҡлолоҡ; быть в завйсимости от кого-л. бой
ондороҡта булыу; крепостная завйсимость кре
постной бойондороҡлолоҡ 2. (обусловлен
ность) бәйләнгәнлек, бәйләнгән булыу; завйси
мость от обстоятельств хәлдең торошона 
бәйләнгәнлек

ЗАВИСИМЫЙ, -ая, -ое бойондороҡло, буй
һонған, бәйле, ирекһеҙ; завйсимые страны бо
йондороҡло илдәр; завйсимое положение ирек
һеҙ хәл

ЗАВИСНУТЬ сов.; ав. аҫылынып тороу, 
өҫтөндә туҡталып тороу; вертолёт завис над 
площадью вертолет майҙан өҫтөндә туҡталып 
торҙо

ЗАВЙСТЛИВО нареч. көнсөллөк менән, көн
ләшеп; завистливо смотреть көнсөллөк менән 
ҡарау

ЗАВИСТЛИВОСТЬ ж көнсөллөк, көнләшеү- 
сәнлек; проявить завистливость көнсөллөк күр
һәтеү

ЗАВЙСТЛИВЫЙ, -ая, -ое көнсөл, көнлә- 
шеүсән; завистливый человек көнсөл кеше

ЗАВИСТНИК м көнсөл, көнләшеүсе; у него 
много завистников уның көнләшеүселәре күп

ЗАВИДНО
ЗАВИСТЬ ж көнсөллөк; чувство зависти

көнсөллөк тойғоһо
ЗА ВИ ТбЙ , -ая, -ое 1. бөҙрәләтелгән, бөҙ

рәләнгән; завитые волосы бөҙрәләнгән сәс 
2. ҡусҡар; завитые рога ҡусҡар мөгөҙ

ЗАВИТ (Ж  м 1. бөҙрә; завиткй волос сәс 
бөҙрәләре 2. (у растений) мыйыҡ, һабаҡ; зави
ток хмеля ҡомалаҡ һабағы 3. кәкерсәк; писать с 
завитками кәкерсәктәр менән яҙыу

ЗАВИТЬ сов. что бөҙрәләү; завйть волосы 
сәс бөҙрәләү

ЗАВИТЬСЯ I сов. 1. бөҙрәләнеү; волосы за 
вилйсь сәстәр бөҙрәләнгән 2. (сделать себе за
вивку) бөҙрәләтеү; завйться у парикмахера
сәсте парикмахерҙа бөҙрәләтеү 3. йомарланыу, 
төймәләнеү; капуста завилась кәбеҫтә йомар
ланған

ЗАВИТЬСЯ II сов.', разг. бөҙрәләнә башлау 
ЗАВИХРЕНИЕ с; спец. өйрөлтмә; завих

рение воды һыу өйрөлтмәһе
ЗАВЙХРИТЬСЯ и ЗАВИХРЙТЬСЯ сое

өйөрөлөү, өйөрөлөп күтәрелеү; пыль завих
рилась саң өйөрөлөп күтәрелде

ЗА ВКбМ  м (заводской комитет) завком 
(завод комитеты)', заседание завкома завком 
ултырышы

ЗАВЛАДЕВАТЬ несов. см. завладеть
ЗАВЛАДЕТЬ сов. кем-чем 1. алыу, ҡулға 

алыу (төшөрөү), яулап алыу; завладеть крепо
стью ҡәлғәне яулап алыу; завладеть имущест
вом мөлкәтте ҡулға төшөрөү 2. перен. ҡаратып 
алыу, тартыу, үҙ яғыңа ауҙарыу; завладеть вни
манием иғтибарҙы үҙенә тартыу

ЗАВЛЕКАТЕЛЬНО нареч. ҡыҙыҡ итеп, ма
уыҡтырып; завлекательно рассказывать ҡыҙыҡ 
итеп һөйләү

ЗАВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое ҡыҙыҡлы, ма
уыҡтырғыс; завлекательная кнйга ҡыҙыҡлы 
китап

ЗАВЛЕКАТЬ несов. см. завлечь 
ЗАВЛЕКАТЬСЯ несов. 1. см. завлечься 

2. страд, от завлекать
ЗАВЛЁЧЬ сов. кого-что 1. әүрәтеп, хәйлә 

менән (көсләп ҡыҙыҡтырып, алдап) алып китеү 
2. перен. (сильно заинтересовать, увлечь) 
күңелен биләү, ҡыҙыҡтырыу, мауыҡтырыу; за
влечь песней йыр менән күңелен биләү

ЗАВЛЕЧЬСЯ сов.; разг., уст. күңел менән 
бирелеү, ҡыҙығыу, мауығыу; завлечься чтением 
уҡыу менән мауығыу

ЗАВ (5Д I м завод; автомобйльный завод ав 
томобилдәр заводы; нефтеперегонный завод
нефть ҡыуыу заводы; работать на заводе 
заводта эшләү ♦ конный завод йылҡысылыҡ 
заводы

ЗА В бД  II м 1. см. завестй 8 ; завод стенных 
часов стена сәғәтен ебәреү 2. (приспособление в 
механизме) борғос; завод испорчен борғос(о)



ЗАВТРА
боҙолған 3. полигр. завод (китап һ.б. бер йы
йыуҙан баҫылган тиражы)', первый завод бе
ренсе завод

ЗАВОДИЛА м и ж\ прост, башлап йөрөүсе, 
ойоштороусы

ЗАВОДИТЬ несов. см. завести 
ЗАВОДИТЬСЯ несов. 1. см. завестись 

2. страд, от заводйть
ЗА ВбДК А  ж; разг. см. завод II 1, 2 
ЗАВОДНЁНИЕ с; спец. см. заводнйть; за

воднение нефтяных пластов нефть ҡатламдары 
на һыу ебәреү

ЗАВОДНИТЬ сов. что', спец, баҫым менән 
һыу ебәреү

ЗА ВО ДН бЙ , -ая, -ое 1. борғосло; заводная 
игрушка борғосло уйынсыҡ 2. бора торған; за
водной ключ бора торған асҡыс 3. прост, еңел 
генә ҡуҙғый торған, күңелсәк, уйынсыл 

ЗАВОДНЙТЬ несов. см. заводнйть 
ЗАВОДСКбЙ и уст. ЗАВбДСКИ Й, -ая, -ое 

завод ...ы; заводская лаборатория завод лабора
торияһы

ЗАВОДЧАНЕ мн. (ед. заводчанин м и завод
чанка ж); разг. завод хеҙмәткәрҙәре (эшселәре) 

ЗАВбДЧИ К м завод хужаһы, заводсы 
ЗАВОДЬ ж ҡолаҡ, ҡултыҡ; тихая заводь тын 

ҡолаҡ
ЗАВОЕВАНИЕ с 1. см. завоевать 2. яулап 

(һуғышып) алынған ер (ил); завоевания Алек
сандра Македонского Александр Македон- 
скийҙың яулап алған илдәре 3. обычно мн. заво
евания; перен. ҡаҙаныш; завоевания революции 
ихтилал ҡаҙаныштары

ЗАВОЕВАТЕЛЬ м яулап (һуғышып) алыусы, 
буйһондороусы

ЗАВОЕВАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое яулап (һу 
ғышып) алыуға йүнәлтелгән; завоевательная по
литика яулап алыуға йүнәлтелгән сәйәсәт

ЗАВОЕВАТЬ сов. 1. кого-что яулап (һу
ғышып) алыу, буйһондороу; завоевать страну 
илде буйһондороу 2. что\ перен. ҡаҙаныу, ире
шеү, яулап алыу; завоевать доверие ышаныс 
ҡаҙаныу; завоевать свободу ирек яулап алыу 

ЗАВОЕВЫВАТЬ несов. см. завоевать 
ЗА В бЗ  м 1. см. завезтй 3; завоз товаров в 

магазйн магазинға тауар(ҙар) килтереү 2. (заве
зённые товары) ситтән килтерелгән (алып ба
рылған) тауарҙар

ЗАВОЗИТЬ I несов. см. завезтй 
ЗАВОЗИТЬ II сов. что', прост. (испачкать) 

бысратып (буяп) бөтөрөү; завозйть брюки сал
барҙы бысратып бөтөрөү

ЗАВОЗИТЬСЯ I несов. страд, от завозйть I 
ЗАВОЗИТЬСЯ II сов.', прост, бысранып (бу

ялып) бөтөү
ЗА ВбЗН Ы Й  и ЗА В О ЗН бЙ , ая, ое ситтән 

килтерелгән (индерелгән); завозный матерйал 
ситтән килтерелгән материал

ЗАВОЛАКИВАТЬ несов. см. заволочь 
ЗАВОЛАКИВАТЬСЯ несов. 1. см. заво

лочься 2. страд, от заволакивать
ЗАВОЛНОВАТЬСЯ сов. 1. тулҡынлана баш

лау; море заволновалось диңгеҙ тулҡынлана ба
шланы 2. (забеспокоиться) тынысһыҙлана (тул
ҡынлана, борсола) башлау

ЗАВОЛбЧЬ сов. что ҡаплап (томалап) алыу, 
ҡаплау, баҫыу; тучи заволоклй небо болоттар 
күк йөҙөн ҡаплап алды; слёзы заволоклй глаза 
күҙҙе йәш ҡапланы

ЗАВОЛбЧЬСЯ сов. ҡапланыу, томаланыу; 
глаза заволоклйсь слезами күҙҙәр йәш менән то
маланды

ЗАВОНЙТЬ сов.', разг. һаҫыу, һаҫыҡ тарала 
башлау

ЗАВОПИТЬ сов.', разг. ҡысҡыра башлау, һө
рәнләп ебәреү

ЗАВОРАЖИВАТЬ несов. см. заворожйть 
ЗАВОРАЖИВАТЬСЯ несов. страд, от за

вораживать
ЗАВОРАЧИВАТЬ несов. 1. см. завернуть

2. чем\ прост, етәкселек (идара) итеү, эш итеү; 
заворачивать крупными суммами күп аҡса 
менән эш итеү

ЗАВОРАЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. завер
нуться 2. страд, от заворачивать 1

ЗАВОРОЖЁННЫЙ, ая, ое 1. прич. от за 
ворожить 2. прил. (очарованный) таң (хайран) 
ҡалған, һоҡланған; смотреть заворожёнными 
глазами таң ҡалып ҡарау

ЗАВОРОЖ ИТЬ сов. кого-что 1. сихырлау, 
арбау; заворожйть взглядом ҡараш менән арбау 
2. перен. таң (хайран) ҡалдырыу, арбау; пёсня 
заворожила меня йыр мине таң ҡалдырҙы

ЗА ВО РбТ м\ разг. 1. киҫкен тайпылыш; 
сделать заворот тайпылыш яһау 2. боролош; за
ворот рекй йылға боролошо ♦ заворот кишок 
эсәк тығылыу (сейәлеү)

ЗАВОРОШ ИТЬ сов. ҡуҙғатып ебәреү, 
әйләндерә башлау

ЗАВОРОШЙТЬСЯ сов.', разг. әйләнә (тул
ғана) башлау

ЗАВОРЧАТЬ сов. һуҡрана башлау 
ЗАВРАТЬСЯ сов.', разг. шаштырып алдау, 

алдай-алдай (алдай торғас) буталып китеү; как 
бы не завраться алдай торғас, нисек тә бутал
маҫҡа (буталып ҡуймаҫҡа) ине

ЗАВСЕГДАТАИ м һәр ваҡыт булыусы, йыш 
йөрөүсе; завсегдатай театра театрға һәр ваҡыт 
йөрөүсе

ЗАВТРА нареч. 1. иртәгә; завтра утром
иртәгә иртәнсәк; завтра вечером иртәгә кис 2. в 
знач. сущ. завтра с нескл. иртәгә; откладывать 
на завтра иртәгәгә (тиклем) ҡалдырыу ♦ до 
завтра! иртәгә осрашҡанға тиклем!; не сегодня 
завтра бөгөн булмаһа, иртәгә; яҡын арала 
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ЗАВТРАК
ЗАВТРАК м иртәнге аш, иртәнгелек; на 

завтрак иртәнгелеккә; приготовить завтрак 
иртәнге аш әҙерләү; взять с собой завтрак
иртәнге ашты үҙең менән алыу ♦ кормйть 
завтраками иртәгә булыр тип, алдап йөрөтөү 

ЗАВТРАКАТЬ несов. иртәнге аш ашау, 
иртәнгелекте ашау

ЗАВТРАШНИЙ, -яя, -ее иртәгәге, иртәгәһе; 
завтрашнее собрание иртәгәге йыйылыш ♦ зав
трашний день яҡын киләсәк

ЗАВУАЛИРОВАННЫЙ, ая, -ое 1. прич. от 
завуалйровать 2. прил. (скрытый) белгертмәй 
(йәшерен) эшләгән; в завуалйрованном виде 
йәшерен хәлдә; завуалйрованное дёло йәшерен 
эшләнгән эш

ЗАВУАЛЙРОВАТЬ соә. что 1. томалау, 
ҡаплау 2. перен. йәшереү, томалау; завуалйро
вать истину хәҡиҡәтте йәшереү

ЗАВУЧ м (заведующий учебной частью) за
вуч (уҡыу-уҡытыу бцлеге мөдире)

ЗА В Х бЗ м (заведующий хозяйством) завхоз 
(хужалыҡ эштәре мөдире)

ЗАВЫВАНИЕ с см. завывать; завывание 
ветра ел ыжгырыуы; завывание волков бүреләр 
олоуы

ЗАВЫВАТЬ несов. ыжғырыу, олоу; вьюга 
завывает буран ыжғыра

ЗАВЫСИТЬ сов. что арттырыу, саманан 
тыш күтәреү; завысить требования талаптарҙы 
арттырыу; завысить цёны хаҡтарҙы саманан 
тыш күтәреү

ЗАВЫТЬ соә. ыжғыра (олой) башлау; вётер 
завыл ел ыжғыра башланы

ЗАВЫШАТЬ несов. см. завысить 
ЗАВЫШЕНИЕ с см. завысить — завышать; 

завышение цен хаҡтарҙы күтәреү
ЗАВЫШЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от за

высить 2. прил. күтәренке, арттырылған, артыҡ; 
завышенные нормы арттырылған нормалар 

ЗАВЫ бЖ ИТЬ сов. 1. безл. буранлай баш
лау; вечером завьюжило кис буранлай башланы 
2. кого-что өрөп тултырыу, баҫыу, баҫып 
(күмеп) китеү; буран завьюжил дорогу буран 
юлды баҫҡан

ЗАВЯЗАТЬ I соә. что 1. бәйләү, төйнәү, 
төйөнләү, тағыу; завязать галстук галстук 
тағыу; завязать глаза күҙ бәйләү; завязать в 
узел төйөнләү 2. перен. (начатъ отношения) 
башлау, керешеү, тотоноу; завязать дружбу дуҫ
лаша башлау; завязать разговор һөйләшеүҙе 
башлау; завязать спор бәхәс башлау 3. (датъ 
начало, образовать) төймәләнеү, тумалыу (ор
лоҡ, емеш)\ завязать плод емешкә тумалыу
4. без доп.; прост, (покончитъ с чем-л.) туҡтау, 
арыныу

ЗАВЯЗАТЬ II несов. см. завязнуть
ЗАВЯЗАТЬСЯ сов. 1. бәйләнеү, төйнәлеү; 

галстук хорошо завязался галстук яҡшы

бәйләнде 2. перен. (начаться) башланыу; завя
залась беседа әңгәмә башланды; завязался бой 
һуғыш башланды 3. (образоваться — о плоде) 
(емешкә, орлоҡҡа) төймәләнеү, тумалыу; смо
родина завязалась ҡарағат емешкә тумалды 

ЗАВЙЗКА ж 1. (тесёмка, ленточка) бәй, 
бау, таҫма; завязка халата халат бауы 2. баш, 
башланыу; завязка разговора һөйләшеүҙең баш
ланыуы 3. лит. баш, төйөнләнеү; завязка ро
мана романдың төйөнләнеүе

ЗАВЙЗНУТЬ сов. в чём 1. батыу, сумыу; за
вязнуть в болоте һаҙға батыу 2. перен., разг. ба
тыу, сумыу, күмелеү; завязнуть в делах эшкә 
күмелеү; завязнуть в долгах бурысҡа батыу 

ЗАВЙЗЫВАНИЕ с см. завязывать, завязы
ваться

ЗАВЙЗЫВАТЬ несов. см. завязать I 
ЗАВЙЗЫВАТЬСЯ несов. 1. см. завязаться 

2. страд, от завязывать
ЗАВЯЗЬ л к; бот. 1. емшән, инәлек 2. емешкә 

(орлоҡҡа) төйнәлеү, тумалыу; начало завязи 
емешкә төйнәлә башлау

ЗАВЙЛИВАТЬ несов. см. завялить 
ЗАВЙЛИВАТЬСЯ несов. 1. см. завялиться 

2. страд, от завяливать
ЗАВЙЛИТЬ сов. что ҡаҡлау, киптереү; за

вялить рыбу балыҡ ҡаҡлау
ЗАВЙЛИТЬСЯ сов. ҡаҡланыу, кибеү; гу

сятина завялилась ҡаҙ ите ҡаҡланған
ЗАВЙНУТЬ сов. 1. һулыу, быжыу; цветы за

вяли сәскәләр һулыны 2. перен. һулыу, һулып 
төшөү, йәмһеҙләнеү; он завял как цветок ул 
сәскә кеүек һулыны

ЗАГАДАТЬ соә. 1. что әйтеү, ҡойоу; зага
дать загадку йомаҡ әйтеү (ҡойоу) 2. что юрау, 
уй менән самалау; загадать на картах кәрт 
һалып юрау 3. разг. (предполагать) алдан уй
лап ҡуйыу, фараз итеү; загадать на будущее 
киләсәкте алдан уйлап ҡуйыу

ЗАГАДИТЬ соә. что; разг. 1. бысратыу, 
әшәкеләү; мухи загадили стены себендәр стена
ны бысратҡан 2. перен. бысратыу, ҡара яғыу, 
хурлау ^

ЗАГАДКА ж 1. йомаҡ, табышмаҡ; загадать 
загадку йомаҡ ҡойоу; отгадать загадку йомаҡ 
сисеү (яуабын табыу) 2. перен. сер.; загадки 
природы тәбиғәт серҙәре ♦ говорить загадками 
кинәйәләп, ситләтеп һөйләү

ЗАГАДОЧНОСТЬ ж серлелек, билдәһеҙлек, 
аңлайышһыҙлыҡ; загадочность возбуждает ин
терес серлелек ҡыҙыҡһыныу уята

ЗАГАДОЧНЫЙ, -ая, -ое серле, билдәһеҙ, аң
лайышһыҙ; загадочная тишина серле тынлыҡ; 
загадочные явления серле күренештәр

ЗАГАДЫВАНИЕ с см. загадывать; загадыва
ние загадок йомаҡ ҡойоу

ЗАГАДЫВАТЬ несов. см. загадать 
ЗАГАЖИВАТЬ несов. см. загадить



ЗАГНАТЬ
ЗАГАЗОВАННОСТЬ ж газдар менән бысра

ныу (ағыуланыу); загазованность воздуха һауа
ның зарарлы газдар менән бысраныуы

ЗАГАЗОВАННЫЙ, -ая, -ое зарарлы газдар 
менән бысранған (ағыуланған)

ЗАГАР м (ҡояшта тән) ҡарайыу (яныу), ян
ғанлыҡ; тёмный от загара ҡояшта янып 
ҡарайған

ЗАГАСАТЬ несоә. см. загаснуть 
ЗАГАСЙТЬ соә. что һүндереү; загасить лам

пу шәмде һүндереү
ЗАГАСНУТЬ соә.; разг. һүнеү, һүнеп ҡуйыу; 

свеча загасла май шәм һүнде
ЗАГАТИТЬ сов. что бүрәнә (сыбыҡ) түшәү 

(һаҙмат урындан цтец өсөн)
ЗАГАЧИВАТЬ несов. см. загатйть 
ЗАГАШАТЬ несов/, у  cm. см. загасить 
ЗАГВОЗДКА ж; разг. хикмәт, әкәмәт, 

тотҡарлыҡ; в этом вся загвоздка бар хикмәт тә 
шунда шул

ЗАГИБ м 1. бөгөл, бөгөлөш, бөгөлгән урын; 
дёлать загйб бөгөлөш яһау 2. перен. тайпылыш; 
левый загйб полит, һул тайпылыш

ЗАГИБАНИЕ с см. загибать, загибаться; за 
гибание проволоки сымды бөгөү 

ЗАГИБАТЬ несов. см. загнуть 
ЗАГИБАТЬСЯ несов. 1. см. загнуться 

2. страд, от загибать
ЗАГИПНОТИЗИРОВАТЬ сов. кого-что гип

нозлау, арбау; загипнотизировать больного ауы
рыуҙы гипнозлау

ЗАГЛАВИЕ с исем, баш; заглавие книги ки
таптың исеме; под заглавием исеме аҫтында 

ЗАГЛАВНЫЙ, -ая, -ое баш, беренсе; за
главный лист беренсе бит ♦ заглавная буква
баш хәреф

ЗАГЛАДИТЬ сов. что 1. шымалау, шымар
тыу, һыпырыу, тигеҙләү, яҙыу, үтекләү; за
гладить волосы рукой сәсте ҡул менән һыпы
рыу; загладить складки платья күлдәктең 
бөрмәләрен үтекләү 2. перен. йомшартыу, 
төҙәтеү, шымалау; загладить вину ғәйепте йом
шартыу

ЗАГЛАДИТЬСЯ сов. 1. шымарыу, тигеҙлә
неү, үтекләнеү; неровности дороги загладились
юлдың соҡор-саҡыры тигеҙләнде 2. перен. оно
тола төшөү, баҫылыу; обйда загладилась үпкә 
онотола төштө

ЗАГЛАЖИВАТЬ несов. см. загладить 
ЗАГЛАЖИВАТЬСЯ несоә. 1. см. загладить

ся 2. страд, от заглаживать
ЗАГЛАТЫВАТЬ несов. см. заглотать
ЗАГЛОТАТЬ сов. кого-что йотоу, йотоп ебә

реү; щука заглотала пескаря суртан ташбашты 
йотто

ЗАГЛбХНУТЬ сов. 1 . шымыу, тыныу, шы
мып (тынып) ҡалыу; звуки заглохли тауыштар 
тынды 2. разг. туҡтау, һүнеү; мотор заглох мо

тор һүнде 3. (прийти в упадок) ташландыҡ 
хәлгә килеү, һүнеп (туҡталып) ҡалыу; строй 
тельство заглохло төҙөлөш туҡталып ҡалды; сад 
заглох баҡса ташландыҡ хәлгә килде 4. перен. 
(о чувствах, мыслях) һүрелеү, һүнеп ҡалыу, 
онотолоу; воспоминания заглохли иҫтәлектәр 
онотолдо

ЗАГЛбХШ ИЙ, -ая, -ее 1. прич. от заглох
нуть 2. прил. (запущенный) ташландыҡ; заглох
ший сад ташландыҡ баҡса

ЗАГЛУШАТЬ несов. см. заглушить 
ЗАГЛУШИТЬ соә. что 1. баҫыу, ҡаплау, 

күмеү; оркестр заглушйл голос певца оркестр 
йырсының тауышын күмде (баҫты) 2. (смяг
читъ) йотоу; ковёр заглушает шум шагов келәм 
аяҡ тауышын йота 3. перен. баҫыу, баҫылды - 
рыу; заглушйть боль һыҙлауҙы баҫыу 4. (о рас
тениях) ҡаплау, баҫып алыу; сорнякй заглу 
шйли всхбды ҡый үләндәре шытымдарҙы баҫып 
алған 5. прост, томалау, баҫыу, һүндереү; за
глушйть самовар самауырҙы баҫыу

ЗАГЛУШКА ж; разг. түбәсәй; прикрыть са
мовар заглушкой самауырҙы түбәсәй менән ҡап
лау (баҫыу)

ЗАГЛЯДЕНЬЕ с; разг. ҡарап туйғыһыҙ, иҫ 
киткес, һоҡланғыс (нәмә); конь — загляденье 
ат — һоҡланғыс

ЗАГЛЯДЕТЬСЯ сов. на кого-что һоҡланып 
ҡарап тороу, күҙҙе алмай ҡарап тороу (ҡалыу); 
заглядеться на картйну картинаға һоҡланып 
ҡарап тороу

3  АГ ЛЙДЫВАТЬ несов. см. заглянуть 
3  АГ ЛЙДЫВАТЬСЯ несов. см. заглядеться
ЗАГЛЯНУТЬ сов. 1. күҙ ташлау (һалыу, тө

шөрөү, йүгертеү), ҡарау, ҡарап алыу; заглянуть 
в окно тәҙрәгә ҡарап алыу 2. перен. (о солнце, 
луне и т.п.) ҡарау, төшөү; солнце заглянуло в 
комнату ҡояш бүлмәгә төштө 3. разг. инеп 
сығыу; на днях я загляну к вам ошо арала мин 
һеҙгә инеп сығырмын ♦ заглянуть вперёд 
киләсәк тураһында уйланыу, киләсәкте күҙал
лау, киләсәк менән йәшәү

ЗАГНАИВАТЬ несов. см. загноить 
ЗАГНАИВАТЬСЯ несов. см. загноиться 
ЗАГНАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от загнать 

2. прил. (обессиленный) хәлдән тайған, янған; 
загнанная лошадь янған ат; загнанный зверь 
хәлдән тайған януар 3. прил.; перен. (запуган
ный, забитый) ҡағылып-һуғылып баҫылған, 
ҡурҡытылған, миңрәүләндерелгән ♦ как 
загнанный зверь ҡото осҡан; күҙе маңлайына 
менгән

ЗАГНАТЬ соә. 1. кого-что ҡыуып индереү; 
загнать скот в сарай малды һарайға ҡыуып ин
дереү 2. кого китергә (ҡасырға) мәжбүр итеү; 
нужда нас туда загнала беҙҙе унда китергә нужа 
мәжбүр итте 3. кого (изнуритъ быстрой ездой, 
гоньбой) ҡыуып арытыу (йөҙәтеү), яндырыу; 
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ЗАГНИВАНИЕ
они загнали лошадь улар атты яндырҙы 4. разг. 
ҡағыу, ҡағып индереү; загнать сваи в землю 
свайҙарҙы ергә ҡағып индереү 

ЗАГНИВАНИЕ с с м . загнивать 
ЗАГНИВАТЬ несов. см. загнить 
ЗАГНИТЬ сов. 1. сереү, серей башлау; ка

пуста загнила кәбеҫтә серегән 2. перен. сереү, 
тарҡалыу; экономика загнила иҡтисад тарҡалған 

ЗАГНОИТЬ сов. что; разг. 1. серетеү, сере
теп бөтөрөү; загнойть фрукты емеште серетеү 
2. (датъ загноиться) эренләтеү, эрен йыйҙы
рыу; загнойть рану яраны эренләтеү

ЗАГНОИТЬСЯ сов. эренләү, эрен йыйыу; 
рана загноилась яра эренләгән

ЗАГНАТЬ сов. что 1. бөгөү, бөкләп (ҡайта
рып) ҡуйыу; загнуть рукав еңде ҡайтарыу; за
гнуть угол странйцы биттең мөйөшөн бөкләп 
ҡуйыу 2. что и без доп.; перен., прост. 
яңылыш әйтеп ташлау (һалыу), тупаҫ һүҙ әйтеү 
(ысҡындырыу); ну и загнул же әйтеп (әйтте 
лә) һалды; загнуть словечко тупаҫ һүҙ әйтеп 
ебәреү

ЗАГНУТЬСЯ сов. 1. бөгөлөү, бөкләнеү, ҡай
тарылыу; странйца загнулась бит бөкләнде 
2. груб., прост. (умереть) дөмөгөү, аяҡ һуҙыу 

ЗАГОВАРИВАТЬ I несов. һүҙ башлау 
(ҡушыу), һөйләшергә тырышыу; заговаривать с 
прохожим үтеп барыусыға һүҙ ҡушыу

ЗАГОВАРИВАТЬ II несов. см. заговорйть I 
♦ зубы заговаривать прост, икенсе хәбәр 
һөйләп, һүҙҙе икенсегә бороу; бутау

ЗАГОВАРИВАТЬСЯ I несов. 1. см. загово- 
рйться 2. разг. юҡ-бар һөйләү, мәғәнәһеҙ (бутал
сыҡ) хәбәр һөйләү, һаташыу; больной начал за
говариваться ауырыу һаташа башланы

ЗАГОВАРИВАТЬСЯ II несов. страд, от за
говаривать II

ЗАГОВЕНЬЕ с; рел. пост башланырҙан ал
дағы көн (христиандарҙа пост алдынан 
ит-май ашарга мөмкин булган һуңгы көн) 

ЗАГОВОР I м 1. заговор (сәйәси маҡсат 
менән бергә эш итец өсөн йәшерен һцҙ ҡуйы
шыу); антиправйтельственный заговор хөкүмәт 
кә ҡаршы заговор 2. (сговор) йәшерен һүҙ ҡуй
ышыу, һүҙ беркетеү

ЗАГОВОР II м (заклинание) өшкөрөү 
доғаһы, им-том, ырым; лечйться заговором 
им-том менән дауаланыу

ЗАГОВОРИТЬ I сов. 1. кого-что; разг. күп 
һөйләп арытыу (ялҡытыу); он заговорйл всех 
ул күп һөйләп барыһын да арытты 2. кого-что 
(заколдовать) өшкөрөү, им-томлау, ырымлау 

ЗАГОВОРЙТЬ II сов. 1. һөйләй башлау; все 
заговорили разом барыһы бер юлы һөйләй баш
ланы 2. һөйләшә башлау; ребёнок заговорйл ба
ла һөйләшә башланы 3. перен. (пробудиться) 
уяныу, ҡуҙғалыу; в нём заговорила совесть 
уның намыҫы уянды

ЗАГОВОРИТЬСЯ сов. 1. һүҙгә мауығып ки
теү; подруги заговорились әхирәттәр һүҙгә 
мауығып китте 2. разг. (завраться) артығын 
һөйләп ташлау, алдаша башлау; он совсем  
заговорился ул бөтөнләй артығын һөйләп 
ташланы

ЗАГОВОРЩИК м и ЗАГОВбРЩ ИЦА ж за
говорсы, заговорҙа ҡатнашыусы

ЗАГОВбРГЦИЦКИЙ, ая, -ое разг. см. заго 
вбрщический

ЗАГОВбРЩ ИЧЕСКИЙ, ая, ое 1. заговор
сы(лар) ...ы, заговорсы; заговорщический
план заговорсылар планы 2. (таинственный) 
серле, аҫтыртын; заговорщический вид серле 
ҡиәфәт

ЗАГОГОТАТЬ сов. 1. (о гусях) ҡаңғылдау, 
ҡаңғылдаша башлау 2. разг. (захохотать) 
шарҡылдау, шарҡылдап көлөп ебәреү

ЗАГОДЯ нареч.; разг. алдан, элегерәк; заго
дя собраться в путь юлға алдан йыйынып ҡуйыу 

ЗАГОЛбВОК м исем, баш; под заголовком 
исем (баш) аҫтында

ЗАГОЛбВОЧНЫЙ, ая, ое баш 
ЗАГОЛОСИТЬ сов.; прост, ҡысҡыра (һө

рәнләй) башлау
ЗАГОЛУБЁТЬ сов. 1. зәңгәрләнеп (күкһел

ләнеп) ятыу (күренеү, тороу); вдалй заголубело 
море алыҫта диңгеҙ күкһелләнеп күренде 2. (на
чатъ голубеть) зәңгәрләнә (күкһелләнә) баш
лау, зәңгәрләнеү, күкһелләнеү

ЗА ГбН  м 1. см. загнать 1; 2. (место для ско
та) ялан кәртә, ҡура, аҙбар, аран; бревенчатый 
загон бүрәнә аҙбар 3. загон, бер буй баҫыу ере; 
четыре загона дүрт буй баҫыу ере ♦ в загоне 
ситкә ҡағылыу, ҡыйырһытылыу

ЗАГбННЫ Й, -ая, -ое с.-х. загон ...ы; загон
ная система использования пастбищ көтөү 
лектәрҙе файҙаланыуҙың загон системаһы

ЗАГбНЩ ИК м (на охоте) әйҙәүсе, мал-ты
уарҙы ҡыуыусы

ЗАГОНЙТЬI несов. см. загнать
ЗАГОНЙТЬ II сов. кого; разг. яфалап (интек

тереп) бөтөү, этләтеү
ЗАГОНЙТЬ III сов. баҫтыра (ҡыуа) башлау 
ЗАГОРАЖИВАНИЕ с с м . загораживать 
ЗАГОРАЖИВАТЬ несов. см. загородйть 
ЗАГОРАЖИВАТЬСЯ несов. 1. см. загоро

диться 2. страд, от загораживать 
ЗАГОРАНИЕ с  с м . загорать 
ЗАГОРАТЬ несов. см. загореть 
ЗАГОРАТЬСЯ несов. см. загореться 
ЗАГОРДИТЬСЯ сов.; разг. артыҡ ҡупырай

ыу, маһайыу, тәкәбберләнеп китеү
ЗАГОРЕВАТЬ сов.; разг. ҡайғыра (бошона) 

башлау
ЗАГОРЁЛЫЙ, -ая, -ое ҡояшҡа (көнгә) янған, 

янып ҡарайған; загорелое лицо ҡояшҡа ян
ған бит
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ЗАГОРЁТЬ сов. ҡояшҡа (көнгә) яныу, янып 
ҡарайыу; загореть на солнце ҡояшта яныу 
(ҡыҙыныу)

ЗАГ ОРЁТЬСЯ сов. 1. янып китеү, яна баш
лау, тоҡаныу, ҡабыныу; дрова загорелись утын 
яна башланы; на нёбе загорелась звезда күктә 
йондоҙ ҡабынды 2. перен. (заблестеть) ялты
рай (яна) башлау, ялтырау, балҡыу; его глаза 
загорелись уның күҙҙәре янып китте 3. чем и 
без доп.; перен. теләк уяныу, дәртләнеп (янып) 
китеү; загореться желанием поехать барыу 
теләге менән янып китеү 4. перен. (начаться) 
башланыу, ҡыҙып (тоҡанып) китеү; загорелся 
спор бәхәс ҡыҙып китте

ЗАГОРОДИТЬ сов. 1. что кәртәләү, ҡамау, 
кәртәләп (ҡамап) алыу; загородйть двор за
бором ишек алдын ҡойма менән кәртәләү 2. ко
го-что (заслонитъ) ҡаплау, ышыҡлау; загоро
дйть свет яҡтыны ҡаплау; загородйть собой ко 
го-что-л. кемделер (нимәнеләр) ышыҡлау 
3. что (преградитъ) быуыу, кәртәләү; загоро
дйть дорогу юлды быуыу 4. что; разг. (загро
моздитъ) тултырыу; загородйть склад ящиками 
келәтте йәшниктәр менән тултырыу

ЗАГОРОДИТЬСЯ сов. 1. кәртәләнеү, ҡойма 
менән уратып алыныу 2. (заслониться) ҡапла
ныу, ышыҡланыу; загородйться рукой от 
солнца ҡояштан ҡул менән ышыҡланыу

ЗАГОРбДКА ж; разг. ҡойма, кәртә, ситән; 
амбар с загородкой ҡойма менән уратылған келәт 

ЗАГОРОДНЫЙ, -ая, -ое ҡала сите, ҡала си
тендәге (тышындағы); загородный дом ҡала си
тендәге йорт; загородная прогулка ҡала ситенә 
ял сәйәхәте

ЗАГ ОРЯЧЙТЬСЯ соә. ярһый (ҡыҙа) башлау, 
ярһып (ҡыҙып) китеү; конь загорячйлся ат 
ярһып китте

ЗАГОСТИТЬСЯ соә.; разг. оҙаҡ ҡунаҡ бу
лыу, ҡунаҡта оҙаҡлап китеү; загостйться у дру
зей дуҫтарҙа оҙаҡ ҡунаҡ булыу

ЗАГОТАВЛИВАТЬ несов. см. заготовить 
ЗАГОТКОНТбРА л  : (заготовительная кон

тора) әҙерләүҙәр контораһы
ЗАГОТОВИТЕЛЬ м әҙерләүсе, йыйыусы; ра

ботать заготовйтелем кожи тире йыйыусы бу 
лып эшләү

ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое әҙерләү 
(йыйыу) ...ы; заготовйтельные цены әҙерләү 
хаҡтары; заговйтельный пункт әҙерләү пункты 

ЗАГОТбВИТЬ сов. что әҙерләү, әҙерләп ҡуй
ыу; заготовить справку белешмә әҙерләү; заго
товить дрова на зиму ҡышҡылыҡҡа утын әҙерләү 

ЗАГОТбВКА ж 1. см. заготовить; заготовка 
хлеба иген әҙерләү 2. (полупродукт) заготовка, 
әҙерләмә (берәй нәмә эшләц өсөн әҙерләнгән ма
териал); заготовка для сапог итеккә әҙерләмә 

ЗАГОТбВЩ ИК м 1. әҙерләүсе; заготовщик 
овощей йәшелсә әҙерләүсе 2. заготовка эшләүсе

ЗАГРАДИТЕЛЬ м; мор. заградитель (ҡамау 
ҡуйыуҙа файҙаланылган судно); мйнный загра 
дйтель миналар ҡуйыусы заградитель

ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое тотҡарлыҡ 
итеүсе, ҡаплап тороусы, һаҡлаусы; заградитель
ные сооружения ҡаплап тороусы нығытмалар 
♦ заградительный огонь ҡаршы яҡтың 
хәрәкәтен туҡтатыу өсөн асылған туп уты

ЗАГРАДИТЬ соә. что бикләү, быуыу, ҡап
лау; заградйть путь юлды бикләү

ЗАГРАЖДАТЬ несов. см. заградйть 
ЗАГРАЖДЕНИЕ с ҡамау, кәртә; мйнные за

граждения мина кәртәләре (ҡамауы); лйния за
граждения ҡамау һыҙығы

ЗАГРАНИЦА ж; разг. сит ил(дәр); связи с 
загранйцей сит илдәр менән бәйләнеш

ЗАГРАНИЧНЫЙ, -ая, -ое сит ил(дәр), сит 
ил ...ы; загранйчные товары сит ил тау 
арҙары; загранйчный паспорт сит ил(гә сы 
ғыу) паспорты; загранйчная поездка сит илгә 
сәйәхәт

ЗАГРЕБАТЬ несов. 1. что; разг. йыйыу, 
өйөү; загребать сено бесән йыйыу 2. что; перен., 
прост, көрәп алыу, һоҫоу; загребать деньги 
аҡсаны көрәп алыу 3. (грести) ишеү; загребать 
веслом ишкәк менән ишеү ♦ чужйми руками жар 
загребать кеше көсөн оятһыҙ файҙаланыу

ЗАГРЕМЁТЬ I сов.; прост. 1. (упасть с гро
хотом) дөп (гөрҫ) итеп тәгәрәү (килеп төшөү); 
загреметь с лестницы баҫҡыстан гөрҫ итеп килеп 
төшөү 2. (неожиданно оказаться уволенным) 
көтмәгәндә эштән бушатылыу (ҡыуылыу)

ЗАГРЕМЁТЬ II сов. (начатъ греметь) 
күкрәй (гөрҫөлдәй) башлау, дөбөр-шатыр килә 
башлау; загремел гром күк күкрәй башланы 

ЗАГРЕСТЙ сов. см. загребать 
ЗАГРИВОК м 1. (у лошади) ял төбө 

2. прост, (у человека) елкә тамыры
ЗАГРИМИРОВАТЬ соә. кого-что гримлау, 

грим һалыу (һөртөү); загримировать лицо битте 
буяу, биткә грим һалыу

ЗАГРИМИРОВАТЬСЯ соә. гримланыу, грим 
һалыу (һөртөү); хорошо загримироваться яҡшы 
итеп грим һалыу

ЗАГРИМИРбВЫВАТЬ несов. см. загрими
ровать

ЗАГРИМИРбВЫВАТЬСЯ несов. 1. см. за 
гримироваться 2. страд, от загримировывать

ЗАГРбБНЫ Й, -ая, -ое 1. рел. әхирәттәге, те
ге донъялағы; загробная жизнь теге донъялағы 
тормош; загробный мир теге донъя, әхирәт 
2. разг. (о голосе) бик түбән, тоноҡ (тауыш) 

ЗАГРОМОЖДАТЬ несов. см. загромоздить 
ЗАГРОМОЖДЕНИЕ с см. загромоздить — 

загромождать; загромождение комнаты ме
белью бүлмәне йыһаз менән тултырыу

ЗАГРОМОЗДИТЬ соә. что өйөп (тултырып) 
ташлау, тултырып ҡуйыу; загромоздйть проход 

337

ЗАГРОМОЗДИТЬ



ЗАГРОМЫХАТЬ
вещами үтеп йөрөгән юлды әйбер менән тулты
рып ташлау

ЗАГРОМЫХАТЬ сов.; разг. дөбөрҙәй баш
лау, дөбөр-шатыр килеү

ЗАГРОХОТАТЬ сов. гөрһөлдәй (күкрәй) ба
шлау, гөрһөлдәп (күкрәп) ебәреү, шатыр-шотор 
килеү; гром загрохотал күк күкрәп ебәрҙе

ЗАГРУБЁЛЫЙ, -ая, -ое 1. ҡытыршы, ҡаты, 
ҡатҡан; загрубелые руки ҡытыршыланып ҡат
ҡан ҡулдар 2. перен. ҡатыға әйләнгән, ҡаты; за
грубелая душа ҡаты күңел

ЗАГРУБЁТЬ сов. 1. ҡатыу, ҡытыршыланыу; 
кожа загрубела тире ҡытыршыланды 2. перен. 
(очерстветь) тупаҫланыу, күңеле (бәғере) ҡа
тыу, ҡаты күңелле булыу; его душа загрубела 
уның күңеле ҡатҡан

ЗАГРУЖАТЬ несов. см. загрузить 
ЗАГРУЖАТЬСЯ несов. 1. см. загрузйться 

2. страд, от загружать
ЗАГРУЖЕННОСТЬ и ЗАГРУЖЕННОСТЬ 

ж 1. тулы (күп) булыу, йөктөң (юлаусыларҙың) 
күплеге; загруженность транспорта транспортта 
йөктөң (юлаусыларҙың) күплеге 2. перен. эш 
күплек, эштең күп булыуы; загруженность ра
ботой эштең күп булыуы

ЗАГРУЗИТЬ сов. 1. что тултырыу (йөк һ.б. 
менән)\ тулғансы тейәү (һалыу); загрузить ва
гоны углём вагондарҙы күмер менән тултырыу 
2. кого-что; перен. етерлек күләмдә биреү (йөк
мәтеү); загрузйть завод заказами заводты заказ
дар менән етерлек күләмдә йөкмәтеү

ЗАГРУЗЙТЬСЯ сов. 1. йөк алыу (тейәү), 
тейәнеү; пароход загрузйлся пароход йөк тейәне 
2. перен., разг. үҙеңә эш алыу, бурыс йөкмәү 

ЗАГРУЗКА ж 1. см. загрузйть — загружать; 
загрузка баржи песком баржаға ҡом тейәү 
2. тәьмин ителеш; работать при полной загрузке 
тулы тәьмин ителештә эшләү

ЗАГРУЗОЧНЫЙ, -ая, -ое йөк тейәй торған, 
йөк тейәү ...ы; загрузочные машины йөк тейәү 
машиналары

ЗАГРУНТОВАТЬ сов. что грунтлау, грунт 
һалыу, ашлау; загрунтовать холст киндер 
туҡымаға грунт һалыу

ЗАГРУНТОВЫВАТЬ несов. см. загрунто
вать

ЗАГРУСТИТЬ сов. күңелһеҙләнә (бошона, 
моңая, һағышлана) башлау

ЗАГРЫЗАТЬ несов. см. загрызть 
ЗАГРЫЗТЬ сов. кого 1. талап үлтереү, бо

ғаҙлап (йолҡҡолап) ташлау; волки загрызли ов 
цу бүреләр һарыҡты боғаҙлап ташлаған 2. пе
рен., разг. (замучитъ, надоесть придирками) 
талау, яфалау 3. перен., разг. ғазаплау, ыҙала
тыу; совесть загрызла выждан ғазапланы

ЗАГРЯЗНЕНИЕ с см. загрязнйть загряз 
нять; загрязнение воздуха һауаның бысраныуы; 
загрязнение водоёма промышленными отходами

һыу ятҡылығының сәнәғәт ҡалдыҡтары менән 
бысраныуы

ЗАГРЯЗНЙТЬ сов. 1. что бысратыу, кер
ләндереү, ҡарайтыу; загрязнйть одёжду кейемде 
бысратыу 2. кого; перен. бысратыу, ҡара яғыу 

ЗАГРЯЗНЙТЬСЯ сов. бысраныу, керләнеү, 
ҡарайыу; окно загрязнйлось тәҙрә бысранған 

ЗАГРЯЗНЙТЬ несов. см. загрязнйть 
ЗАГРЯЗНЙТЬСЯ несов. 1 .см . загрязнйться 

2. страд, от загрязнйть
ЗАГС м (отдел записи актов гражданского 

состояния) загс (гражданлыҡ хәле акттарын 
яҙыу бцлеге)

ЗАГУБИТЬ сов.; разг. 1. кого-что һәләк 
итеү, башына етеү; загубйть коня атты һәләк 
итеү 2. что (истратитъ напрасно) юҡ-барға са
рыф (әрәм) итеү (туҙҙырыу); загубйть много 
денег аҡсаны күпләп юҡ-барға сарыф итеү ♦ за
губйть жизнь чью тормошон боҙоу (юҡҡа 
сығарыу); загубйть (свою) душу енәйәт менән 
(гонаһ ҡылып) намыҫына көс килтереү

ЗАГУДЁТЬ сов. (о ветре, гудке) геүләй баш
лау; (о самоваре) шыжлай (шаулай) башлау; (о 
пчёлах и т.п.) гөжләй башлау; ветер загудел ел 
геүләй башланы

ЗАГУЛИВАТЬ несов. см. загулять
ЗАГУЛЙТЬ сов.; прост, эскегә бирелеп ки

теү, насар юлға баҫыу; загулять с горя ҡайғынан 
эскегә бирелеү

3 АГУЛЙТЬСЯ сов. 1. разг. оҙаҡ йөрөү, оҙаҡ 
йөрөп ташлау; мальчик загулялся малай оҙаҡ 
йөрөп ташланы 2. прост, типтереү, типтереп йө
рөү, эскегә һабышыу; онй загулялись на 
свадьбе улар туйҙа типтерҙеләр

ЗАГУСТЁЛЫЙ, -ая, -ое разг. ҡуйырған; за
густелый кисель ҡуйырған кеҫәл

ЗАГУСТЁТЬ сов. ҡуйырыу, ҡуйыланыу; 
каша загустела бутҡа ҡуйырҙы

ЗАГУСТЙТЕЛЬ м ҡуйыртҡыс (матдә) 
ЗАГУСТИТЬ сов. что 1. разг. ҡуйыртыу; за 

густйть клейстер клейстерҙы ҡуйыртыу 2. с.-х. 
ҡуйыландырыу, йышлау; загустить посевы 
сәсеүлектәрҙе йышлатыу

ЗАД м 1. (задняя частъ чего-л.) арт, арт 
(һан) яҡ; зад телёги арбаның арты 2. (седали
ще) ултырыш, оса 3. мн. зады; прост, (задвор
ки) аҙбар арты, әүен арты, һырт (арт) яҡ; прой 
тй к реке задами йылғаға арт яҡлап үтеү

ЗАДАБРИВАНИЕ с см. задабривать; задаб 
ривание словом һүҙ менән күңелен йомшартыу 

ЗАДАБРИВАТЬ несов. см. задобрить 
ЗАДАВАТЬ несов. см. задать 
ЗАДАВАТЬСЯ I несов. 1. см. задаться 

2. страд, от задавать
ЗАДАВАТЬСЯ II несов.; прост, маһайып ки

теү, ҡуҡрайыу, танау сөйөү
ЗАДАВИТЬ сов. 1. кого баҫып (тапап) үлте

реү 2. кого; прост, быуып үлтереү, тамаҡлау; 
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волк задавил овцу бүре һарыҡты тамаҡланы 
3. что; прост, (подавить, заглушить) һүрелде
реү, баҫыу, иҙеү, ҡыйырһытыу, еңеү; задавить 
чувства тойғоларҙы һүрелдереү

ЗАДАВИТЬСЯ сое.; прост, аҫылыныу, быу
ылып үлеү

ЗАДАВЛЕННОСТЬ ж баҫылыу, ауырайыу; 
чувствовать задавленность ауырайып тороу 

ЗАДАВЛЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от зада
вить 2. прил. ҡыйырһытылған, кәмһетелгән; за
давленный человек ҡыйырһытылған кеше

ЗАДАНИЕ с эш, задание; боевое задание 
хәрби эш; домашнее задание өйгә эш; дать за
дание эш биреү; получить задание задание алыу 

ЗАДАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от задать
2. прил. билдәле булған, алдан бирелгән, 
ҡушылған; сочинение на заданную тему би 
релгән темаға инша ♦ заданная величина мат. 
бирелгән дәүмәл

ЗАДАРИВАТЬ несов. см. задарить
ЗАДАРЙТЬ сов. кого 1. бүләк менән күмеү, 

мул итеп бүләклә ү 2. у cm. (подкупить подарка
ми) бүләк биреп һатып алыу, мал биреү, биренеү 
(цҙеңә ҡаратыу өсөн)

ЗАДАРОМ нареч.; прост. 1. бушҡа, бушлай, 
юҡ хаҡҡа, бик арзанға; работать задаром бушҡа 
эшләү 2. (бесполезно) файҙаһыҙға, бушҡа; про
ждала задаром файҙаһыҙға көттөм

ЗАДАТОК м 1. задатка; внестй задаток за
датка индереү 2. мн. задатки перен. һәләт; за
датки ума аҡыл һәләте

ЗАДАТЬ сов. 1. что (поручить выполнить) 
биреү, ҡушыу; задать работу эш биреү; задать 
сочинение инша яҙырға ҡушыу 2. что биреү, 
йүнәлтеү; задать направление йүнәлеш биреү
3. что; разг. үткәреү, ойоштороу; задать свадьбу 
туй үткәреү 4. что, чего; разг. (причинить) эш
ләү, яһау, ҡылыу; задать страху ҡурҡытыу
5. что, чего (насыпать, дать) һалыу, биреү; за
дать лошади овса атҡа һоло һалыу ♦ задать во
прос кому һорау биреү; задать жару (пару) кому. 
1) ҡыҙҙырыу, әрләү, тетмәһен тетеү; 2) күп эш 
(бурыс) менән йонсотоу, йәнен алыу; задать 
перцу кому ҡыҙҙырыу, кәрәген биреү; задать 
стрекача ҡасыу, үксәне күтәреү, ҡойроҡто һыртҡа 
һалыу; задать тон: 1) йүнәлеш (тон) биреү; 2 ) йәм 
ебәреү; задать храпака иҫ белмәй йоҡлау

ЗАДАТЬСЯ сов. 1. чем (поставить задачей) 
маҡсат (бурыс) итеп ҡуйыу; задаться целью 
изучйть англййский язык инглиз телен өй 
рәнеүҙе маҡсат итеп ҡуйыу 2. разг. (случиться, 
оказаться) тура (тап) килеү, барып сығыу; день 
сегодня задался көнө тура килде бөгөн

ЗАДАЧА ж 1. бурыс, маҡсат; лёгкая задача 
еңел бурыс; очередная задача сираттағы бурыс; 
ставить задачей бурыс итеп ҡуйыу 2. мәсьәлә; 
арифметйческая задача арифметик мәсьәлә; ре
шить задачу мәсьәләне сығарыу (сисеү)

ЗАДАЧНИК м мәсьәләләр йыйынтығы; за
дачник по алгебре алгебра буйынса мәсьәләләр 
йыйынтығы

ЗАДВИГАТЬ сов. 1. что шыуҙыра (ҡуҙғата) 
башлау, ҡуҙғатып ебәреү 2. чем ҡуҙғатыу, ҡы
бырлатыу; задвигать рукой ҡулды ҡуҙғатыу 

ЗАДВИГАТЬ несов. см. задвинуть 
ЗАДВИГАТЬСЯ сов. ҡуҙғала (хәрәкәтләнә) 

башлау, хәрәкәткә килеү
ЗАДВИГАТЬСЯ несов. 1. см. задвйнуться 

2. (быть задвижным) шыуҙырмалы булыу, 
шыуҙырып асылыу-ябылыу; ящики стола задви
гаются өҫтәл тартмалары шыуҙырыла 3. страд, 
от задвигать

ЗАДВЙЖКА ж 1. бик, келә; дверная за 
двйжка ишек келәһе 2. ябыу, япма; печная за 
двйжка мейес ябыуы

ЗА ДВИ Ж Н бЙ , -ая, -ое шыуҙырмалы; за
движная рама шыуҙырмалы рам

ЗАДВИНУТЬ сов. что 1. шыуҙырыу, шыу
ҙырып (этәреп, күсереп) ҡуйыу; задвйнуть в 
5ТОЛ мөйөшкә шыуҙырып ҡуйыу; задвйнуть 
ящик стола өҫтәл тартмаһын этеп ҡуйыу 2. шыл
дырып (тартып, этеп) ҡаплау, ябып ҡуйыу; за
двйнуть занавес шаршауҙы ябып ҡуйыу 3. разг. 
(запереть чем-л.) бикләү, бикләп ҡуйыу, бик 
һалыу; задвйнуть засовами дверь ишекте келә 
менән бикләп ҡуйыу

ЗАДВИНУТЬСЯ сов. эскә инеп китеү, (төпкә 
үк) инеп ултырыу; ящик задвйнулся тартма эскә 
инеп китте

ЗА Д В бРК И  только мн. 1. аҙбар арты, арт 
яҡ; выйти на задворки аҙбар артына сығыу 
2. чего; перен. ҡала (ауыл һ.б.) сите; жить на 
задворках города ҡала ситендә йәшәү ♦ на за
дворках чего ситтә, артҡы планда (булыу), 
төпкөлдә

ЗАДЕВАТЬ I несов. см. задёть
ЗАДЕВАТЬ II сов. что; прост, юғалтыу, 

ҡайҙалыр һалыу (ҡуйыу)
ЗАДЕВАТЬСЯ I несов. см. задевать I 
ЗАДЕВАТЬСЯ II сов.; прост, юғалыу, юҡ 

булыу; ножницы куда-то задевались ҡайсы 
ҡайҙалыр юғалды

ЗАДЁЙСТВОВАТЬ I сов. эш (хәрәкәт) итә 
башлау

ЗАДЁЙСТВОВАТЬ II сов. что эшкә ебәреү, 
эшләтә башлау; задействовать оборудование
ҡорамалдарҙы эшләтә башлау

ЗАДЁЛ м; разг. 1. башлап ҡуйылған (баш
ланған) эш 2. нигеҙ (киләсәктә эшләнәсәк эш); 
создать задел на будущее киләсәк эш өсөн ни
геҙ булдырыу (һалыу)

ЗАДЁЛАТЬ сов. что 1. томалау, бөтәштереү, 
томалап (ҡаплап) ҡуйыу; заделать щёли ти
шектәрҙе (ярыҡтарҙы) бөтәштереү 2. разг. (за
купорить) ҡаҙаҡлау, төрөү, ҡаҙаҡлап (төрөп) 
ҡуйыу; заделать ящик йәшникте ҡаҙаҡлап ҡуй-

ЗАДЕЛАТЬ



ЗАДЕЛКА
ыу ♦ заделать семена с.-х. орлоҡтарҙы күмеү 
(сәскәндә)

ЗАДЁЛКА ж см. заделать — заделывать; за
делка трещин ярыҡтарҙы бөтәштереү 

ЗАДЁЛЫВАТЬ несов. см. заделать 
ЗАДЕРГАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от задёр

гать; задёрганная хозяином лошадь хужаһы 
йонсотоп бөткән ат 2. прил.; разг. йонсоу, йө- 
ҙәгән; задёрганный человек йөҙәгән кеше

ЗАДЕРГАТЬ I сов. 1. кого йонсотоу, йөҙәтеү, 
йонсотоп бөтөү; хозяин задёргал лошадь хужа 
атын йонсотоп бөттө (дилбегәһен тартҡылай- 
тартҡылай) 2. перен., разг. (эш-йомош менән) 
йонсотоу, йөҙәтеү, интектереп бөтөү; его задёр
гали уны интектереп бөттөләр

ЗАДЕРГАТЬ II сов. 1. тартҡылай (ҡаҡ
ҡылай) башлау; задёргать вожжами дилбегәне 
ҡаҡҡылай башлау 2. кого-что безл. тарта (тар
тыша) башлау; глаз задёргало күҙ тарта (тарты
ша) башланы

ЗАДЕРГАТЬСЯ сов. тартыша башлау, ҡал
тырана башлау; у него задёргались губы уның 
ирендәре ҡалтырай башланы

ЗАДЕРГИВАТЬ несов. см. задёрнуть 
ЗАДЁРГИВАТЬСЯ несов. 1 .см . задёрнуться 

2. страд, от задёргивать
ЗАДЕРЕВЕНЕЛЫЙ, -ая, -ое разг. ҡатҡан, 

ойоған; задеревенелые пальцы ҡатҡан бар
маҡтар

ЗАДЕРЖАНИЕ с 1. см. задержать; задер
жание снега ҡар тотоу; задержание преступни
ка енәйәтсене тотоу 2. (временное нарушение че- 
го-л.) тотолоу, нимәнендер туҡталып тороуы; за
держание мочи бәүел тотолоу

ЗАДЕРЖАТЬ сов. 1. кого-что тотҡарлау, 
туҡтатып тороу; задержать поезд поезды туҡта
тып тороу; задержать по делам эш менән 
тотҡарлау 2. что (отсрочитъ) кисектереү, һуң
ғараҡ ҡалдырыу; задержать отправку грузов 
йөктәрҙе ебәреүҙе кисектереү; дожди задержали 
сев ямғырҙар сәсеүҙе һуңғараҡ ҡалдырҙы 3. что 
туҡтатып тороу, туҡтатыу, әкренәйтеү; задер
жать дыхание тын алмай тороу 4. кого-что 
ҡулға алыу, тотоу; задержать преступника енә
йәтсене тотоу 5. ҡайтармау, бирмәй (оҙаҡ) тотоу; 
задержать долг бурысты ваҡытында ҡайтармау; 
задержать журнал журналды оҙаҡ тотоу

ЗАДЕРЖАТЬСЯ сов. 1. туҡталыу, оҙаҡлау, 
һуңлау, кисегеү, тотҡарланыу; развйтие ребёнка 
задержалось баланың үҫеше тотҡарланған 
2. (приостановиться) өҙөлөп (тотолоп) ҡалыу 
(тороу), туҡталыу

ЗАДЕРЖИВАТЬ несов. см. задержать 
ЗАДЁРЖИВАТЬСЯ несов. 1. см. задер

жаться 2. страд, от задерживать
ЗАДЕРЖКА ж 1. см. задержать 1—3, 5; 

2. (промедление, приостановка) әкренәйтеү, 
(оҙаҡҡа) һуҙыу, туҡталып тороу, тотҡарлыҡ;

без задержки тотҡарлыҡһыҙ; задержка в путй
юлдағы тотҡарлыҡ

ЗАДЕРНУТЬ сов. что 1. тартыу, тартып 
(төшөрөп) ҡуйыу; задёрнуть занавес пәрҙәне 
төшөрөп ҡуйыу 2. перен. (закрытъ, заволочь) 
томалау, ҡаплау, томалап (ҡаплап) алыу (тө
төн, томан һ.б.)', нёбо задёрнуто туманом 
күкте томан ҡаплап алды

ЗАДЕРНУТЬСЯ сов. 1. тартылыу, төшөрө
лөү, төшөрөп ҡуйылыу; занавес задёрнулся шар
шау төшөрөлдө 2. перен. (закрыться, заволочь
ся) томаланыу, ҡапланыу; вершйна задёрнулась 
облаком тау түбәһе болот менән ҡапланды

ЗАДЁТЬ сов. кого-что 1. за что эләгеү, тейеү, 
ҡағылыу; задеть за сучбк ботаҡҡа эләгеү; пуля 
задела кость пуля һөйәккә тейгән 2. перен. 
ҡағылыу, туҡталыу; в своём докладе он задел 
этот вопрос үҙенең докладында ул был мәсьәләгә 
ҡағылып үтте 3. перен. (затронутъ, взволно
вать) тейеү, ҡағылыу, тәьҫир итеү; задеть само
любие чъё-л. кемдеңдер намыҫына тейеү ♦ задёть 
за живое әрнетеү, ҡанға (яраға) тоҙ һалыу

ЗАДИРА м и ж\ разг. бәйләнсек, сәркәш, 
һуғыш суҡмары; быть задйрой бәйләнсек булыу 

ЗАДИРАТЬ несов.', разг. 1. см. задрать 2. ко
го (дразнитъ) бәйләнеү, үсектереү, ирештереү 

ЗАДИРАТЬСЯ несов.', разг. 1. см. за
драться I; 2. (приставать) бәйләнеү 3. страд, 
от задирать

ЗАДИРИСТЫМ, -ая, -ое разг. бәйләнсек, 
эләгешеп барыусан; задиристый характер бәй
ләнсек холоҡ

ЗАДИЧАТЬ сов.', разг. 1. ҡырағайланыу, 
сүп-сар баҫыу (урман, баҡса һ.б. тураһында)', 
сад задичал баҡса ҡырағайланған 2. (отвык
нутъ от людей) ҡырағайланыу, вәхшиләнеү 

ЗАДН Е... урыҫ телендәге ҡушма һщҙәрҙең 
“артҡы", “арттан" мәгәнәләрен аңлатҡан бе
ренсе өлөшө, мәҫ., задненёбные звуки артҡы 
аңҡау өндәре; заднеязычные звуки тел арты 
өндәре

ЗАДНИЙ, -яя, -ее 1. артҡы, арттағы; заднее 
колесо артҡы тәгәрмәс; задние ряды артҡы 
рәттәр 2. (обратный по направлению) артҡа, 
кирегә; задний ход артҡа китеш, кирегә табан 
хәрәкәт ♦ задняя мысль йәшерен уй-ниәт; 
задний проход анат. арт юл; задним умом 
крепок иҫәр аҡылы төштән һуң; задним чис
лом: 1) үткән көн менән билдәләү (хат, доку
мент тураһында)', 2 ) һуңыраҡ, аҙағыраҡ; без 
задних ног иҫ белмәй (йоҡлау); стоять на 
задних лапках перед кем тәрилкә тотоу, 
ярамһаҡланыу

ЗАДНИК м (обуви) үксә; туфли без задни
ков үксәһеҙ туфли

ЗА ДбБРИ ТЬ сов. кого', разг. (күңелен) йом
шартыу, үҙ яғыңа ауҙарыу (һылап-һыйпап, 
бцләк биреп)
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ЗА Д бК  м 1. арт, артҡы өлөш; задбк телёги 
арбаның арты 2. см. задник

ЗАДОЛБИТЬ сое. 1. кого суҡып (үлтереү) 
ташлау; петух задолбйл жука әтәс ҡуңыҙҙы 
суҡып ташланы 2. что; разг. (заучитъ без по
нимания) аңламай ятлау; задолбйть урок дәрес
те аңламай ятлау ♦ задолбйть себе что берәй 
фекергә йәбешеп ятыу

ЗАДбЛГО нареч. күпкә элек (алда); встать 
задолго до рассвета таң атыуҙан күпкә элек то
роу, таң алдынан уҡ тороу

ЗАДОЛЖАТЬ сов. кому-чему и без доп.; 
разг. бурысланыу, бурысҡа инеү; задолжать 
знакомым таныштарға бурысҡа инеү

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ж бурыс, бирәсәк, үтес; 
погасйть задолженность бурысты түләү

ЗАДОЛЖНИК м; разг. бурыслы, бирәсәкле 
(кеше)

ЗАДОМ нареч. арт менән, артҡа табан; си
деть задом арт менән ултырыу; пятиться задом 
артҡа табан сигеү ♦ задом наперёд алдын артҡа 

ЗАДОР м дәрт, ялҡын; полемйческий задор 
бәхәс ялҡыны; берёт задор дәрт уяна; с задором 
дәртләнеп, дәрт менән

ЗАДОРИНКА ж 1. спец. шыма (тигеҙ) түгел 
2. дәрт, дәртлелек; молодая задоринка йәшлек 
дәрте ♦ без сучка, без задоринки; ни сучка, ни 
задоринки бер тотҡарлыҡһыҙ, шып-шыма

ЗАДОРНЫЙ, -ая, -ое 1. дәртле, күтәренке; 
задорная песня дәртле йыр; задорный взгляд 
дәртле ҡараш 2. ҡыҙыу, ярһыу, ҡыҙыу ҡанлы 
(холоҡло, тәбиғәтле)

ЗАДОХНУТЬСЯ сов.; прост, һаҫыу, тонсоғоу 
ЗАДОХНУТЬСЯ сов. 1. от чего и без доп. 

тын ҡыҫылыу (ҡурылыу); задохнуться от вол
нения тулҡынланыуҙан тын ҡыҫылыу 2. тын 
ҡыҫылып үлеү, сәсәү, тонсоғоу; пчёлы задох
нулись бал ҡорттары тонсоҡҡан

ЗАДРАЗНИТЬ сов. кого; разг. ирештереү, 
булышыу, үсекләп йөҙәтеү; мальчика задраз
нили малайҙы үсекләп йөҙәттеләр

ЗАДРАИТЬ сов. что; мор. нығытып ябыу, 
кәпләп ҡуйыу; задраить иллюминаторы иллю
минаторҙарҙы нығытып ябыу

ЗАДРАПИРОВАТЬ сов. что драпировкалау, 
туҡыма менән кәпләү (ҡаплау, бөркәү)

ЗАДРАПИРОВЫВАТЬ несов. см. задрапи
ровать

ЗАДРАТЬ сов. 1. что һыҙырыу, ҡуптарыу; 
задрать кору ҡабыҡты һыҙырыу 2. что; разг. 
күтәреү, ҡайтарыу, ҡалҡытыу, саңҡайтыу; за
драть голову башты саңҡайтыу; задрать платье 
күлдәкте күтәреү 3. кого һыҙырыу, ҡайыҙлау; 
задрать кнутом сыбыртҡы менән һыҙырыу 4. ко
го боғаҙлау, тамаҡлау (йыртҡыс тураһында); 
волк задрал ягнёнка бүре бәрәсте боғаҙланы 
♦ задрать нос маһайып китеү, танауҙы күтәреү; 
задрать хвост кеше менән иҫәпләшмәй башлау

ЗАДРАТЬСЯ I сов.; разг. 1. һыҙырылыу, 
ҡуптарылыу, ҡубыу; кора задралась ҡабыҡ ҡуп
ҡан 2. күтәрелеү, ҡайтарылыу; юбка задралась 
итәк күтәрелгән

ЗАДРАТЬСЯ II сов. һуғыша башлау 
ЗАДРЕБЕЗЖ АТЬ сов. (о етекле) сылтырай 

башлау; (о голосе) зыңлай башлау, зыңлап ки
теү, ҡалтырай башлау

ЗАДРЕМАТЬ сов. ойоу, йоҡомһорау; ма
лость задремал бер аҙ ойоп алғанмын 

ЗАДРЕМЫВАТЬ несов. см. задремать
ЗАДРОЖАТЬ сов. ҡалтырай (дерелдәй) баш

лау, зыңғырлап һелкенеү; он внезапно задро
жал ул ҡапыл ҡалтырай башланы; стёкла задро
жали от грома күк күкрәүҙән быялалар зыңғыр
лап һелкенде

ЗАДУВАТЬ I несов. см. задуть I 
ЗАДУВАТЬ II несов. см. задуть II
ЗАДУВАТЬ III несов. 1. (о ветре) иҫеү, 

өрөү; с моря задул ветер ел диңгеҙ яғынан иҫә 
башланы 2. (проникать, попадать, дуя, — о ве
тре) үтеп инеү, өрөү; ветер задувает под шубу 
ел тун эсенә үтеп инә 3. что өрөп тултырыу; 
ветер задувал на чердак снег ел ҡыйыҡҡа ҡар 
өрөп тултырҙы

ЗАДУВКА ж; тех. см. задуть II; задувка
домны домнаны тоҡандырып ебәреү

ЗАДУМАТЬ сов. что 1. ниәтләү, ниәт итеү, 
иҫәп тотоу, (ниҙер эшләргә) уйлау; задумать 
статью мәҡәлә (яҙырға) уйлау; он задумал 
поехать в Крым ул Ҡырымға барырға ниәтләне 
2. (күңелдән) уйлау, иҫкә алып ҡуйыу; задумать 
число какое-л. берәй һанды күңелдән уйлау 

ЗАДУМАТЬСЯ сов. 1. над чем, о чём и без 
доп. уйланыу, уйға ҡалыу (сумыу); глубоко за
думаться тәрән уйға ҡалыу; задуматься над 
своей судьбой үҙ яҙмышың хаҡында уйланыу 
2. (заколебаться) икеләнеү, икеләнеп ҡалыу; он 
задумался: ехать или не ехать ул барырғамы 
юҡмы тип, икеләнеп ҡалды

ЗАДУМЧИВО нареч. уйсан, уйсанланып 
ЗАДУМЧИВОСТЬ ж уйсанлыҡ, уйланыу, 

уйға сумыу (батыу); впасть в задумчивость уйға 
сумыу (ҡалыу)

ЗАДУМЧИВЫЙ, -ая, -ое уйсан; задумчивый 
взгляд уйсан ҡараш; задумчивый человек уйсан 
кеше

ЗАДУМЫВАТЬ несов. см. задумать 
ЗАДУМЫВАТЬСЯ несов. 1. см. задуматься 

2. страд, от задумывать
ЗАДУРИТЬ I сов. кого; прост, алдау, башын 

бутау ♦ задурить голову кому башын әйләнде- 
реү (ҡаңғыртыу)

ЗАДУРИТЬ II сов.; разг. ҡотора (шаша) 
башлау

ЗАДУРМАНИВАТЬ несов. см. задурманить
ЗАДУРМАНИТЬ сов. кого-что башын әйлән- 

дереү, аңын бутау, буталдырыу

ЗАДУРМАНИТЬ



ЗАДАТЬ I сов. что (потушить) өрөп һүнде
реү; задуть свечу май шәмде өрөп һүндереү 

ЗАДАТЬ II сов. что; тех. тоҡандырыу, эш
ләтеп ебәреү; задуть домну домнаны тоҡан
дырыу

ЗАДАТЬ III сов.', разг. (начать дуть) өрә 
(иҫә) башлау, иҫеп (өрөп) ебәреү; задул север
ный вётер төньяҡ еле өрә башланы

ЗАДУШЕВНО нареч. ихлас, ысын күңелдән; 
разговаривать задушевно ихлас һөйләшеү

ЗАДУШЁВНОСТЬ ж ихласлыҡ, эскерһеҙ
лек, ысын күңеллелек, ысын күңелдән булыу; 
задушевность беседы әңгәмәнең ысын күңелдән 
булыуы

ЗАДУШЕВНЫЙ, -ая, -ое 1. (искренний) их
лас, эскерһеҙ, ысын күңелдән; задушевный раз
говор ихлас һөйләшеү 2. (сокровенный) кү
ңелдәге, күңел түрендәге, йөрәктәге; задушев
ные мысли күңел түрендәге уйҙар; задушевные 
тайны йөрәктәге (йәшерен) серҙәр

ЗАДУШИТЬ сов. 1. кого быуып (тонсоҡто
роп) үлтереү; задушить руками ҡул менән 
быуып үлтереү 2. что; перен. (подавитъ) 
баҫыу, быуыу, быуып ҡуйыу; задушить рево
люцию невозможно ихтилалды быуыу мөмкин 
түгел 3. что; разг. (заглушитъ — о растениях) 
баҫып китеү, ҡаплап алыу; трава задушйла 
свёклу үлән сөгөлдөрҙө баҫып алды

ЗАДЫМИТЬ I сов. что төтөнгә ҡарайтыу, 
төтәҫләү, ыҫлау; задымить стены стеналарҙы 
төтөнгә ҡарайтыу

ЗАДЫМИТЬ II сов. төтәй башлау, төтөн ҡай
тарыу; печка задымила мейес төтәй башланы 

ЗАДЫМИТЬСЯ I сов.; разг. төтөнгә ҡара
йыу, төтәҫләнеү, ыҫланыу

ЗАДЫМЙТЬСЯ II сов. төтәй башлау 
ЗАДЫМЛЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от за 

дымйть I; 2. прил. төтөнгә ҡарайған, ыҫланған; 
задымлённый потолок төтөнгә ҡарайған түшәм 

ЗАДЫХАТЬСЯ несоә. 1. см. задохнуться 
2. перен. этләнеү, яфа сигеү; задыхаться под 
бременем забот мәшәҡәттәр менән этләнеү

ЗАДЫШАТЬ сов. һулай башлау, тын (һу
лыш) алып ебәреү; задышать свободнее ирке- 
нерәк һулай башлау

ЗАЕДАТЬ несов. см. заёсть 
ЗАЕДАТЬСЯ несоә. 1. см. заесться 

2. страд, от заедать
ЗАЁЗД м 1. см. заехать 1 — 6; 2. спорт, урау, 

урап килеү (бәйгелә, ярышта Һ.6.); финальный 
заезд һуңғы урау 3. заезд (щифаханага, ял йор
тона һ.б.)', заезд закончился заезд тамамланды 

ЗАЁЗДИТЬ сов. кого-что', разг. 1. арытыу, 
йонсотоу, йөрөтөп эштән сығарыу, яндырыу; 
заездить лошадь атты яндырыу 2. перен., разг. 
(замучитъ непосильной работой) эштән сыға
рыу, йөҙәтеү, интектереү; его заездили тяжёлой 
работой уны ауыр эш менән интектерҙеләр

ЗАДУТЬ
ЗАЁЗДКА ж; спорт, еккегә (менгегә) башлап 

өйрәтеү (ат тураһында)
ЗАЁЗДОМ нареч.', прост, юл ыңғай(ында) 
ЗАЕЗЖАТЬ несов. см. заехать 
ЗАЁЗЖЕННЫЙ, -ая, -ое разг. 1. прич. от 

заездить 2. прил. (изнурённый) бик интеккән, 
йонсоған; быть заезженным бик йонсоған булыу
3. прил.', перен. тапалған, иҫкергән, күптән 
билдәле; заезженная фраза тапалған һүҙ

ЗАЁЗЖ ИЙ, -ая, -ее разг. 1. юл ыңғайы ингән 
(килгән, һуғылған); заезжий гость юл ыңғайы 
һуғылған ҡунаҡ 2. в знач. сущ. заёзжий м юлау
сы, уҙғынсы, үткенсе ♦ заёзжий дом; заёзжий 
двор у cm. юлаусылар йорто

ЗАЕКАТЬ сов.', разг. өлкөлдәй (уңҡылдай) 
башлау, шыу (жыу) итеп китеү; сёрдце заёкало 
йөрәк шыу итеп китте

ЗАЁМ м 1. бурыс, үтес, көтәсәк; взять дёньги 
в заём бурысҡа аҡса алып тороу 2. заём; госу
дарственный заём дәүләт заёмы

ЗАЕМНЫЙ, -ая, -ое 1. заём ...ы; заёмный
процёнт заём проценты 2. (взятый в долг) бу
рысҡа (үтескә, көтәсәккә) алынған; заёмные 
дёньги бурысҡа алынған аҡса

ЗАЕРЗАТЬ сов.', разг. боршаңлай (суҡаңлай) 
башлау

ЗАЁСТЬ сов. 1. кого йолҡҡолау, талау; мухи 
заёли себен талай 2. кого; перен., разг. (изму
чить) йөҙәтеү, талау, теңкәгә (маҙаға) тейеү; 
заёсть капрйзами мыжып (мыжыйыҡ менән) 
йөҙәтеү 3. что, чем (закусить) (артынан) 
ҡабып (ашап) ҡуйыу; заёсть лекарство кон 
фётой дарыу артынан кәнфит ҡабып ҡуйыу
4. что обычно безл.; разг. эләгеү, тотҡарланыу; 
затвор заёло затвор эләгеп тора

ЗАЁСТЬСЯ сов.; прост, талымланыу, аш 
һайланыу

ЗАЁХАТЬ сов. 1. к кому, куда инеү, инеп 
сығыу, тейеү, һуғылыу; заёхать к знакомым та
ныштарға инеп сығыу; заёхать по путй юл 
ыңғайында һуғылыу 2. (въехать куда-л.) инеү; 
заёхать во двор ишек алдына инеү 3. за кем-чем 
алырға (артынан, өсөн) инеү; заёхать за детьмй 
балаларҙы алырға инеү 4. (попасть) барып инеү 
(төшөү, менеү); заёхать в канаву канауға барып 
төшөү 5. (подъехать со стороны) уратып (урап 
барып) инеү; заёхать со стороны сада баҡса 
яғынан урап инеү 6. за что барып (килеп) 
сығыу; заёхать за гору тау артына барып сығыу
7. во что и без доп.; прост, тондороу, һуғыу; 
заёхать в ухо ҡолаҡҡа тондороу

ЗАЖАРИВАТЬ несов. см. зажарить 
ЗАЖАРИВАТЬСЯ несов. 1. см. зажариться 

2. страд, от зажаривать
ЗАЖАРИТЬ сов. кого-что ҡурыу, ҡыҙҙырып 

алыу; зажарить рыбу балыҡ ҡурыу
ЗАЖАРИТЬСЯ сов. ҡурылыу, ҡыҙҙырылыу; 

баранина зажарилась һарыҡ ите ҡурылды



ЗАЖАТЬ сов. 1. кого-что ҡыҫыу, ҡыҫып то
тоу; зажать в руке камень ҡулда таш ҡыҫып то
тоу 2. что (плотно закрытъ) ҡаплау, томалау; 
зажать уши ҡолаҡты ҡаплау 3. что; перен., 
разг. (стеснить) ҡыҫыу, юл бирмәү; зажать 
крйтику тәнҡитте ҡыҫыу 4. что; перен., прост. 
(утаить) йәшереү, йәшереп ҡалдырыу, ҡыҫып 
тотоу (аҡса, байлыҡ тураһында)', зажать 
деньги аҡсаны йәшереп ҡалдырыу ♦ зажать рот 
кому, прост, ауыҙын ябыу (ҡаплау, томалау); 
зажать в кулак тулыһынса үҙеңә буйһондороу 

ЗАЖДАТЬСЯ сов. кого-чего; разг. көтә-көтә 
арып бөтөү, көтә-көтә көтөк булыу

ЗАЖЕЛТЁТЬ сов. і .  (выделиться жёлтым 
цветом) һарғайып тороу (күренеү); вдалй за
желтело поле ржи алыҫта арыш баҫыуы һарға
йып күренде 2. (начатъ желтеть) һарғая баш
лау, һарғайыу; лйстья зажелтели япраҡтар 
һарғая башланы

ЗАЖЕЛТИТЬ сов. что; разг. һарыға буяу 
(бысратыу); зажелтйть руки ҡулды һарыға буяу 

ЗАЖЁЧЬ сов. 1. что ҡабыҙыу, тоҡандырыу, 
яндырып ебәреү; зажечь лампу шәм ҡабыҙыу; 
зажечь огонь ут яндырып ебәреү 2. кого-что; 
перен. (возбудитъ, воодушевитъ) дәртләндереп 
ебәреү, дәрт уятыу; зажечь слушателей тыңлау
сыларҙы дәртләндереп ебәреү 3. что, в ком-чём; 
перен. (пробудитъ чувства) тыуҙырыу, уятыу; 
зажечь любовь к музыке музыкаға һөйөү уятыу 

ЗАЖЁЧЬСЯ сов. 1. тоҡаныу, ҡабыныу, янып 
(ҡабынып) китеү; зажглйсь огнй уттар ҡабынды 
2. (загораться, заблестеть) ялтырап китеү, 
ҡабыныу; на небе зажглйсь звёзды күктә йон
доҙҙар ҡабынды 3. чем и без доп.; перен. (во
одушевиться) дәртләнеү, рухланыу, тоҡанып 
(уянып) китеү; сердце зажглось желанием 
күңелдә дәрт уянып китте

ЗАЖИВАНИЕ с см. заживать I; заживание 
раны яраның уңалыуы

ЗАЖИВАТЬ I несов. см. зажить I 
ЗАЖИВАТЬ II несов. см. зажйть II 
ЗАЖИВИТЬ сов. что; разг. уңалтыу, (да

рыулап) төҙәтеү, бөтәштереү (яраны); заживйть 
рану яраны уңалтыу

ЗАЖИВЛЁНИЕ с см. заживйть; долгое за 
живлёние оҙаҡ уңалыу

ЗАЖИВО нареч. тереләй, тереләтә, тере кө- 
йөнсә; заживо погребённый тереләй күмелгән 

ЗАЖИГАЛКА ж 1. зажигалка, ҡабыҙғыс 
2. разг. яндырғыс бомба, зажигалка; сбросить 
зажигалку яндырғыс бомба ташлау

ЗАЖИГАНИЕ с 1. см. зажигать; зажигание 
ёлки ёлка (уттарын) тоҡандырыу 2. тех. (эске 
яныулы дәигателдәрҙәге ҡулайлама) ҡабыҙғыс, 
тоҡандырғыс; включйть зажигание ҡабыҙғыс то
таштырыу

ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. яндырғыс, 
тоҡандырғыс, яндыра торған; зажигательная

ЗАЗВЕНЕТЬ
бомба яндырғыс бомба 2. перен. ялҡынлы, дәрт
ләндергес, рухландырғыс; зажигательная речь 
ялҡынлы телмәр

ЗАЖИГАТЬ несов. см. зажёчь 
ЗАЖИГАТЬСЯ несов. 1. см. зажечься 

2. страд, от зажигать
ЗАЖЙМ м 1. см. зажимать; зажйм крйтики

тәнҡитте ҡыҫыу 2. тех. (приспособление) ҡыҫ
ҡыс, ҡыҫтырғыс; винтовой зажйм винтлы ҡыҫҡыс 

ЗАЖИМАТЬ несов. см. зажать 
ЗАЖИМИСТЫЙ, -ая, -ое прост, һараныраҡ, 

ҡормош, ҡырҡҡыс, һыҡмыр; зажймистый чело
век ҡормош кеше

ЗАЖИМНЫИ, -ая, -ое тех. ҡыҫыусы, ҡыҫ
тыра (ҡыҫа) торған, ҡыҫыу ...ы; зажимный винт 
ҡыҫыусы винт

ЗАЖИМЩИК м; разг. ҡыҫыусы, ҡыҫым 
яһаусы; зажймщик крйтики тәнҡитте ҡыҫыусы 

ЗАЖИРЁЛЫЙ, -ая, -ое разг. (артыҡ) һи
мергән, үтә һимеҙ; зажирелая корова үтә һимеҙ 
һыйыр

ЗАЖИРЁТЬ сов.; разг. 1. (артыҡ) һимереү, 
һимереп китеү; кони зажирели аттар һимереп 
киткән 2. перен., прост, ныҡ байыу, байып 
китеү

ЗАЖЙТОЧНО нареч. хәлле, мул, бай; жить 
зажйточно хәлле йәшәү

ЗАЖИТОЧНОСТЬ ж хәллелек, муллыҡ, мул 
тормошло (етеш) булыу; зажиточность крес
тьянина крәҫтиәндең хәллелеге

ЗАЖЙТОЧНЫЙ, -ая, -ое мул (етеш) тормо
шло, хәлле; зажиточный колхоз хәлле колхоз; 
зажиточное хозяйство етеш хужалыҡ

ЗАЖИТЬ I сов. төҙәлеү, уңалыу, бөтәшеү, ит 
үреү; ссадины зажили һыҙырылған урындар 
уңалды ♦ до свадьбы заживёт туйға тиклем 
төҙәлер, ямауы өҫтөндә

ЗАЖИТЬ II сов. йәшәй (тора, ғүмер итә) ба
шлау, йәшәп алып китеү, тормош ҡороу; зажйть 
по-нбвому яңыса йәшәй башлау; зажйть се
мейной жйзнью ғаилә ҡороп йәшәй башлау 

ЗАЖИТЬСЯ сов/, разг. оҙаҡ тороп китеү, 
оҙаҡ йәшәп ташлау; мы зажились в деревне беҙ 
ауылда оҙаҡ тороп киттек

ЗАЖМУРИВАТЬСЯ несов. см. зажмуриться 
ЗАЖМУРИТЬ сов. что ҡыҫыу, йомоу; за

жмурить глаза күҙ ҡыҫыу
ЗАЖМУРИТЬСЯ сов. күҙҙе ҡыҫыу (йомоп 

тороу); зажмуриться от яркого света көслө 
яҡтынан күҙҙе ҡыҫыу

ЗАЖУРЧАТЬ сов. сылтырап аға башлау; за
журчали ручьй шишмәләр сылтырап аға баш
ланы

ЗАЗВАТЬ сов. кого-что; разг. ҡыҫтап са
ҡырыу (алып барыу), ҡыҫтап алып килеү; за
звать в гости ҡунаҡҡа ҡыҫтап саҡырыу

ЗАЗВЕНЁТЬ сов. зыңғырлай (сылтырай, 
яңғырай) башлау; зазвенел колокольчик ҡың- 
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ЗАЗВОНИТЬ
ғырау зыңғырлай башланы; зазвенели голоса 
тауыштар яңғырай башланы

ЗАЗВОНИТЬ сов. шылтырай башлау, зың
ғырлау; зазвонйть в колокол ҡыңғырау зыңғыр
лай башланы; зазвонил телефон телефон шыл
тырай башланы

ЗАЗВУЧАТЬ сов. яңғырау, яңғырап китеү; 
зазвучала музыка музыка яңғырап китте

ЗАЗДРАВНЫЙ, -ая, -ое иҫәнлек-һаулыҡ те
ләп әйтелгән (йырланған); заздравная песня 
иҫәнлек-һаулыҡ теләп йырланған йыр; зазд
равный тост иҫәнлек-һаулыҡ теләп әйтелгән тост 

ЗАЗЕВАТЬСЯ сов.', разг. аңшайыу, ауыҙ 
асып (аңшайып) тороу; чуть зазевался и спотк
нулся әҙ генә аңшайғайны, һөрлөктө лә китте 

ЗАЗЕЛЕНЁТЬ сов. 1. (начать зеленеть) 
йәшәреү, йәшелләнеү, йәшәрә (йәшелләнә) баш
лау; озимые зазеленели ужымдар йәшәрә баш
ланы 2. (выделиться зеленым цветом) йәшәреп 
(йәшелләнеп) күренеү, йәшкелтләнеп күренә 
башлау; вдали зазеленел дом алыҫта йәшәреп өй 
күренде

ЗАЗЕЛЕНИТЬ сов. что; разг. йәшелләү, йә
шелгә буяу, йәшел тейҙереү; зазеленить платье 
күлдәккә йәшел тейҙереү

ЗАЗЕМЛЁНИЕ с ; тех. 1. см. заземлйть — 
заземлять; заземление антенны антеннаны ергә 
тоташтырыу 2. (провод) ергә (тоташҡан) тоташ
тырылған электр сымы

ЗАЗЕМЛИТЬ сов. что', тех. (электр сы
мын) ергә тоташтырыу; заземлйть антенну ан
теннаны ергә тоташтырыу

ЗАЗЕМЛЙТЬ несов. см. заземлйть 
ЗАЗИМОВАТЬ сов. ҡышлап (ҡышларға) 

ҡалыу, ҡыш сығыу; пара уток зазимовала бер 
пар өйрәк ҡышлап ҡалды

ЗАЗНАВАТЬСЯ несов. см. зазнаться 
ЗАЗНАЙКА л  и ж; разг. тәкәббер, эре, һа

уалы (кеше)
ЗАЗНАЙСТВО с; разг. тәкәбберлек, мин- 

минлек, эрелек; обвинйть в зазнайстве тәкәббер
лектә ғәйепләү

ЗАЗНАТЬСЯ сов.', разг. мин-минләнеү, эре
ләнеү, һауаланыу, әллә кем булып китеү

ЗА ЗН бБ А  ж; 1. трад.-поэт. ғишыҡ, һөйөү 
2. уст., прост, (возлюбленная) йәр, йәнкәй- 
йәнәш; моя зазнобка минең йәргенәм

ЗАЗНОБИТЬ сов. кого безл. өшөтә (ҡалты
рата, дерелдәтә) башлау; меня зазнобйло өшөтә 
башланы

З А З б Р  I м\ тех. ара, ек (ике йәнәш деталь 
араһындағы бушлыҡ)', величина зазора ек 
араһы

З А З б Р  II м; прост, оят, хурлыҡ 
ЗА ЗбРН Ы Й , -ая, -ое прост, хурлыҡлы, оят

лы; зазорное дёло хурлыҡлы эш
ЗАЗРЁНИЕ: без зазрения (совести) оятһыҙ 

рәүештә, оятты артҡа ташлап

ЗАЗУБРЕННЫЙ I, -ая, -ое 1. прич. от за
зубрить I; 2. прил. кирткәсләнеп бөткән, китек
ле, сирылған; зазубренный нож сирылып бөткән 
бысаҡ

ЗАЗУБРЕННЫЙ II, -ая, -ое разг. 1. прич. 
от зазубрить II; 2. прил. ятлап алынған; за
зубренный урок ятлап алынған дәрес

ЗАЗУ БРИВАТЬ I несов. см. зазубрйть I 
ЗАЗУБРИВАТЬ II несов. см. зазубрйть II 
ЗАЗУБРИВАТЬСЯ I несов. 1. см. за 

зубриться I; 2. страд, от зазубривать I
ЗАЗУБРИВАТЬСЯ II несов. см. зазуб  

рйться II; 2. страд, от зазубривать II
ЗАЗУБРИНА ж китек, киртләс; нож с за

зубринами китек бысаҡ
ЗАЗУБРЙТЬ I и ЗАЗУБРИТЬ сов. что 

киртләсләү, китеү, китеп (бысҡыландырып, 
киртләсләп) бөтөү, сирылтып бөтөү; зазубрйть 
топор балтаның йөҙөн сирылтып бөтөү

ЗАЗУБРИТЬ II сов. что\ разг. ятлау, ятлап 
алыу; зазубрйть пройденное үткәнде ятлап алыу 

ЗАЗУБРЙТЬСЯ I и ЗАЗУБРИТЬСЯ сов. 
кителеп (сирылып, киртләсләнеп) бөтөү; нож за
зубрился бысаҡ йөҙө сирылып бөткән

ЗАЗУБРИТЬСЯ II сов.', разг. ятланыу, ятла- 
нып бөтөү

ЗАЗЫВАЛА м и  ж; уст., прост, саҡырыусы, 
өндәүсе

ЗАЗЫВАНИЕ с см. зазывать 
ЗАЗЫВАТЬ несов. см. зазвать
ЗАИГРАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от заиг

рать 2. прил. (ставший избитым от частого 
исполнения) иҫкергән, тапалған; заигранная 
роль тапалған роль

ЗАИГРАТЬ I сов. что 1 . уйнай-уйнай 
туҙҙырыу; заиграть карты кәрттәрҙе уйнай-уй
най туҙҙырып бөтөрөү 2. разг. (сделать изби
тым) уйнай-уйнай ҡәҙерен ебәреү, күп уйнап 
йәмен ебәреү; заиграть пьёсу күп уйнап пьеса
ның ҡәҙерен ебәреү

ЗАИГРАТЬ II сов. 1. что, на чём и без доп. 
уйнай башлау, уйнап ебәреү; оркестр заиграл 
вальс оркестр вальс уйнап ебәрҙе 2. чем 
хәрәкәткә килтереү, тирбәлтеп ҡуйыу; ветер за
играл занавеской ел пәрҙәне тирбәлтеп ҡуйҙы 
3. перен. (засверкать, засиять) емелдәү, ем-ем 
итеү, ем-ем итеп уйнау; солнце заиграло на по
верхности озера ҡояш күл өҫтөндә ем-ем итеп 
уйнаны 4. перен. (забурлить) ташыу; кровь за
играла ҡан ташып китте 5. перен. балҡып 
(ҡыҙарып, алһыуланып, янып) китеү; на щеках 
заиграл румянец биттәре янып китте

ЗАИГРАТЬСЯ сов.', разг. уйын менән ма
уығып китеү, уйынға бирелеү; дети заигрались 
балалар уйынға бирелеп китте

ЗАИГРЫВАНИЕ с см. заигрывать; заигры
вание с молодёжью йәштәргә ярамһаҡланыу



ЗАЙЧОНОК
ЗАИГРЫВАТЬ несов.', разг. 1. (кокетни

чать) уйнау, шаярыу, ҡыланыу, ҡылансыҡла
ныу; беззастенчиво зайгрывать оялып тормай 
ҡылансыҡланыу 2. перен. (заискивать) ярам
һаҡланыу, яҡшатланыу, ҡойроҡ болғау 

ЗАИГРЫВАТЬСЯ несов. см. заиграться 
ЗАИКА м ж ж тотлоҡма, тотлоғоп һөйләүсе 
ЗАИКАНИЕ с 1. см. заикаться; постоянное 

заикание гел тотлоғоп һөйләү 2. тотлоғоу (ауы
рыу); страдать заиканием тотлоғоу менән яфа
ланыу, тотлоғоп ауырыу

ЗАИКАТЬСЯ несов. 1. тотлоғоу, тотлоғоп 
һөйләү; ребёнок стал заикаться бала тотлоға 
башланы 2. см. заикнуться 2

ЗАИКНУТЬСЯ сов.', разг. 1. (запнуться на 
полуслове) тотлоғоп ҡалыу, туҡтап тороу; на 
этом слове он заикнулся ошо һүҙҙә ул тотлоғоп 
ҡалды 2. о ком-чём\ перен. (намекнуть) әйтеп 
(өндәшеп) ебәреү, телгә алыу; он об этом ни 
разу не заикнулся ул был хаҡта бер ҙә телгә 
алманы

ЗАИЛЁНИЕ с ләмләнеү, ләм ултырыу; за
иление пруда быуаның ләмләнеүе 

ЗАЙЛИВАНИЕ с см. заиление 
ЗАИЛИВАТЬСЯ несов. см. заилиться
ЗАИЛИТЬСЯ сов. ләмләнеү, ләм ултырыу 
ЗАЙМКА ж\ ист. биләмә, ер участкаһы; по

селиться на займке биләмәлә төйәкләнеү
ЗАИМООБРАЗНО нареч. бурысҡа, үтескә, 

көтәсәккә; получйть деньги заимообразно бу 
рысҡа аҡса алыу

ЗАЙМСТВОВАНИЕ с 1. см. займствовать; 
займствование слов һүҙҙәр үҙләштереү 2. алын
ған (үҙләштерелгән) нәмә; арабские займствова 
ния лингв, ғәрәп һүҙҙәре, ғәрәп теленән үҙләште
релгән һүҙҙәр; освоение займствований һүҙҙәр 
үҙләштереү

ЗАИМСТВОВАТЬ сов., несов. что алыу, үҙ
ләштереү; займствовать сюжет сюжет үҙләш- 
тереү

ЗАЙМСТВОВАТЬСЯ несов. страд, от 
займствовать

ЗАИНДЕВЕЛЫЙ, -ая, -ое бәҫле, сасҡаулы, 
ҡыраулы; заиндевелые деревья сасҡаулы 
ағастар

ЗАИНДЕВЕТЬ сов. бәҫләнеү, сасҡаулау, ҡы
рауланыу; окна зайндевели тәҙрәләр бәҫләнгән 

ЗАИНТЕРЕСОВАННО нареч. ҡыҙыҡһынып, 
ҡыҙыҡһыныу менән; слушать заинтересованно 
ҡыҙыҡһынып тыңлау

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ж ҡыҙыҡһыныу 
санлыҡ; проявлять заинтересованность ҡыҙыҡ 
һыныусанлыҡ күрһәтеү

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЙ, ая, ое 1. прич. 
от заинтересовать 2. прил. ҡыҙыҡһынған; заин
тересованное лицо берәй нәмә менән ҡыҙыҡ
һынған кеше; заинтересованный вид ҡыҙыҡ 
һынған төҫ

ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ сов. кого ҡыҙыҡһынды
рыу, ҡыҙыҡһыныу уятыу; его рассказ нас заин
тересовал уның хикәйәһе (һөйләгәне) беҙҙе 
ҡыҙыҡһындырҙы; заинтересовать оплатой түләү 
менән ҡыҙыҡһындырыу

ЗАИНТЕРЕСОВАТЬСЯ сов. кем-чем и без 
доп. ҡыҙыҡһынып китеү; заинтересоваться 
новым делом яңы эш менән ҡыҙыҡһынып китеү

ЗАИНТЕРЕСОВЫВАТЬ несов. см. заинте
ресовать

ЗАИНТЕРЕСОВЫВАТЬСЯ несов. 1. см. за
интересоваться 2. страд, от заинтересовывать

ЗАИНТРИГОВАТЬ сов. кого ҡыҙыҡтырыу, 
ҡыҙыҡтырып ебәреү; заинтриговать предло
жением тәҡдим менән ҡыҙыҡтырыу

ЗАИНТРИГОВЫВАТЬ несов. см. заин 
триговать

ЗАЙСКИВАНИЕ с см. зайскивать
ЗАИСКИВАТЬ несов. ялағайланыу, ярам

һаҡланыу, яҡшатланыу, ҡуштанланыу; зайски
вать перед начальником түрә алдында ялағай
ланыу

ЗАЙСКИВАЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от 
зайскивать 2. прил. ялағай, ярамһаҡ(лы), 
яҡшатлы; зайскивающая улыбка ярамһаҡ йыл
майыу

ЗАИСКРЙТЬСЯ и ЗАЙСКРИТЬСЯ сов. 
мызлау, йызлау, осҡонланыу, осҡонланып 
(янып) китеү; его глаза заискрйлись уның 
күҙҙәре янып китте

з а й м о в ы й , -ая, -ое заём ...ы; займовые
операции заём операциялары

ЗАЙМОДЕРЖАТЕЛЬ м заём эйәһе, заёмы 
булған кеше

ЗАЙТЙ сов. 1. инеү, инеп сығыу; зайтй в ма 
газйн магазинға инеү; зайтй к приятелю дуҫҡа 
инеп сығыу; пригласйть зайтй инергә саҡырыу
2. за кем-чем алырға (алып сығырға) инеү; зай
тй за продуктами аҙыҡ-түлек алырға инеү
3. (уйти далеко, за пределы чего-л.) инеп үтеү, 
төпкә (инеү) китеү; зайтй вглубь леса урман 
төпкөлөнә инеп китеү 4. (подойти со стороны) 
әйләнеп (уратып) килеп (барып) сығыу; зайтй с 
другой стороны икенсе яҡтан уратып барып 
сығыу 5. (закатиться — о небесных светилах) 
байыу, батыу; солнце зашло ҡояш байыны
6. (возникнуть) сығыу, башланыу, ҡуҙғалыу; 
спор зашёл о полйтике сәйәсәт тураһында бәхәс 
ҡуҙғалды 7. перен. (перейти грань) сиктән 
ашыу, тәрәнгә китеү ♦ далеко зайтй тәрәнгә 
төшөү; зайтй в тупйк ауыр хәлгә төшөү

ЗАЙЧАТИНА ж  ҡуян ите
ЗАИЧИК м 1. уменыи. от заяц 2. разг. (све

товое пятно) ялтырауыҡ, сағылыш (нур шәц- 
ләһе)\ зайчик играет на стене стенала ялтыра
уыҡ уйнай

ЗАИЧЙХА Ж  ИНӘ ҡуян
ЗАЙЧОНОК м ҡуян балаһы
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ЗАКАБАЛЕНИЕ
ЗАКАБАЛЁНИЕ с см. закабалйть зака 

балять
ЗАКАБАЛИТЬ сов. кого ҡоллоҡҡа төшөрөү, 

ҡол итеү, бойондороҡло итеү, бойондороҡло 
хәлгә төшөрөү; закабалйть себя долгами бурыс
ҡа батыу

ЗАКАБАЛИТЬСЯ сов. ҡоллоҡҡа төшөү, ҡол 
булыу, бурыстан сыға (ҡотола) алмау 

ЗАКАБАЛЙТЬ несов. закабалйть 
ЗАКАБАЛЙТЬСЯ несов. 1 .см . закабалйться 

2. страд, от закабалйть
ЗАКАВЫЧКА ж; разг. 1. кәкерсәк (яҙыуҙа); 

начертйгь закавычку кәкерсәк һыҙыу (һыҙмаҡлау) 
2. тотҡарлыҡ, ҡаршылыҡ; вышла неожйданная 
закавычка көтөлмәгән тотҡарлыҡ килеп сыҡты 

ЗАКАДЫЧНЫЙ: закадычный друг разг. йән 
(иң яҡын) дуҫ, әшнә

ЗАКАЗ м заказ (1. ниҙер эшләргә бирец, 
тапшырыу, тапшырма 2. заказ буйынса эшлә
телгән нәмә); отдать заказ заказ биреү ♦ на за
каз алдан бирелгән (заказ) буйынса; по заказу 
алдан ҡушыу (үтенес, һорау) буйынса

ЗАКАЗАТЬ сов. что заказ биреү, заказ яһау; 
заказать костюм костюмға заказ биреү

ЗАКАЗНИК м заказник, ҡурсыулыҡ (тәби
ғәтте һаҡлау маҡсатында һунар итец, ағас 
ҡырҡыу тыйылған урын); государственный за
казник дәүләт заказнигы

ЗА К А ЗН бЙ  I, -ая, -ое 1. (сделанный на за
каз) заказ менән (буйынса) эшләнгән 2. заказ
лы; заказное письмо заказлы хат

ЗА К А ЗН бЙ  II, -ая, -ое спец. (махсус) һаҡҡа 
(һаҡларға) алынған, ҡурсылған, заказной; за
казной лес ҡурсылған урман

ЗАКАЗЧИК м  и ЗАКАЗЧИЦА ж заказсы, 
заказ биреүсе; быть заказчиком чего-л. заказсы 
булыу

ЗАКАЗЫВАТЬ несов. см. заказать 
ЗАКАЛ м  1. см. закалйть закалять; закал 

стали ҡорос сыныҡтырыу 2. перен. ныҡлыҡ, сы
ныҡҡанлыҡ; человек старого закала боронғо 
тәрбиә (сынығыу) алған кеше 3. (непропечён
ный, сырой слой в хлебе) икмәктең бешеп 
етмәгән аҫҡы өлөшө

ЗАКАЛЁННОСТЬ ж сыныҡҡан булыу, 
нығыныу; закалённость в борьбе с трудностями 
ҡыйынлыҡтар менән көрәштә нығыныу

ЗАКАЛЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от зака
лйть 2. прил. сыныҡҡан, ныҡлы; закалённый в 
борьбе көрәштә сыныҡҡан

ЗАКАЛИВАНИЕ с  с м . закаливать; закалива 
ние органйзма организмды сыныҡтырыу 

ЗАКАЛИВАТЬ несов. см. закалйть 
ЗАКАЛИВАТЬСЯ несов. 1. см. закалйться 

2. страд, от закаливать
ЗАКАЛИТЬ сов. 1. что сыныҡтырыу, һуға

рыу; закалйть сталь ҡоросто сыныҡтырыу 2. ко
го-что; перен. сыныҡтырыу, нығытыу; закалйть

волю ихтыярҙы нығытыу; закалйть ребёнка ба
ланы сыныҡтырыу

ЗАКАЛИТЬСЯ сов. 1. сынығыу; сталь зака
лйлась ҡорос сыныҡты 2. перен. сынығыу, ны
ғыныу; армия закалйлась в боях армия һуғыш
тарҙа сыныҡты

ЗАКАЛКА ж  1. с м .  закалйть закалйть; за 
калка стали ҡоростоң сынығыуы 2. сыныҡҡан
лыҡ, ныҡлыҡ; идейно политйческая закалка 
идея-сәйәси яҡтан сыныҡҡанлыҡ

ЗАКАЛЫВАТЬ несов. см. заколоть I 
ЗАКАЛЫВАТЬСЯ несов. 1. см. заколоться 

2. страд, от закалывать
ЗАКАЛЙТЬ несов. см. закалйть 
ЗАКАЛЙТЬСЯ несов. 1. см. закалйться 

2. страд, от закалйть
ЗАКАМЕНЁЛЫЙ, -ая, -ое разг. 1. ҡатҡан, 

таш кеүек (ҡатҡан); закаменелая глйна таш 
кеүек ҡатҡан балсыҡ 2. перен. ҡатып ҡалған; за
каменелые формы ҡатып ҡалған формалар 

ЗАКАМЕНЁТЬ сов.; разг. 1. таш кеүек 
(ҡатыу); землй закаменела ер таш кеүек ҡатҡан
2. перен. шаҡ ҡатыу, хәрәкәтһеҙ (ҡатып) ҡалыу; 
закаменеть от страха ҡурҡыуҙан ҡатып ҡалыу
3. перен. ҡаты күңелле (бәғерле) булыу 

ЗАКАНЧИВАТЬ несов. см. закончить 
ЗАКАНЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. закончить

ся 2. чем (ни менәндер) тамамланыу; песня за
канчивается припевом йыр ҡушымта менән та
мамлана 3. страд, от заканчивать

ЗАКАПАТЬ I сов. что 1. (запачкать) та
мыҙып бысратыу (бөтөрөү); закапать клеем 
елем тамыҙып бөтөрөү 2. разг. тамыҙыу; за
капать лекарство в нос танауға дарыу тамыҙыу 

ЗАКАПАТЬ II сов. (начатъ капать) тама 
(күҙе төшә) башлау; закапал дождь ямғыр күҙе 
төшә башланы

ЗАКАПРИЗНИЧАТЬ сов.; разг. тиҫкәрелә
неп китеү, үҙһүҙләнеү, мыжый (көйһөҙләнә) 
башлау; ребёнок закапрйзничал бала көйһөҙ
ләнә башланы

ЗАКАПЫВАТЬ I несов. см. закапать I 
ЗАКАПЫВАТЬ II несов. см. закопать I 
ЗАКАПЫВАТЬСЯ несов. 1. см. закопаться

2. страд, от закапывать I
ЗАКАРКАТЬ сов. ҡарҡылдай башлау, ҡар

ҡылдап ебәреү
ЗАКАРМЛИВАТЬ несов. см. закормйть 
ЗАКАРМЛИВАТЬСЯ несов. страд, от за

кармливать
ЗАКАТ м 1. байыу, байыш (ҡояш һ.б. ту

раһында); закат солнца ҡояш байыуы; на за
кате ҡояш байығанда 2. (окраска неба при за
ходе солнца) шәфәҡ, киске шәфәҡ, шаңдаҡ; 
алый закат на горизонте офоҡтағы ал шәфәҡ
3. перен. ғүмерҙең һуңы; жизнь блйзится к за
кату ғүмерҙең һуңы яҡынлаша ♦ на закате дней 
ғүмерҙең һуңғы көндәрендә, үтә ныҡ ҡартлыҡта



ЗАКИПАТЬ
ЗАКАТАТЬ сов. что 1. во что төрөү, төрөп 

ҡуйыу; закатать в бумагу ҡағыҙға төрөп ҡуйыу 
2. разг. ҡайтарып (төрөп) ҡуйыу; закатать рука
ва еңде төрөп ҡуйыу 3. тигеҙләү, тигеҙләп ҡу
йыу; закатать асфальт асфальтты тигеҙләп 
ҡуйыу 4. разг. ныҡ итеп (һауа инмәҫлек итеп) 
ҡаплау, ҡапҡасын бороп ябыу (банканы)

ЗАКАТИТЬ сов. что 1. (тәгәрләтеп) индереү, 
тәгәрләтеп ебәреү; закатйть мяч под стол тупты 
өҫтәл аҫтына тәгәрләтеп ебәреү 2. прост, ҡороп 
(башлап) ебәреү, сығарыу, ҡуптарыу; закатйть 
пир ҙур мәжлес ҡороп ебәреү; закатйть скандал 
янъял ҡуптарыу ♦ закатйть глаза күҙҙе әйләнде- 
реү, аҡайтыу

ЗАКАТИТЬСЯ сов. 1. тәгәрләп инеп (төшөп) 
китеү; мяч закатйлся под диван туп диван 
аҫтына тәгәрләп инеп китте 2. байыу, батыу 
(ҡояш һ.б. тураһында); солнце закатйлось 
ҡояш байыны 3. прост, (уехать куда-л.) 
ысҡыныу, тайыу; закатйться в лес урманға та
йыу 4. разг. һыны ҡатып көлөп (илап) ебәреү, 
тауыш сығарыу; закатйться смехом һыны 
ҡатып көлөп ебәреү ♦ глаза закатйлись күҙҙәре 
ҙур асылды (аҡайҙы) (ҡурҡыуҙан, аптырау
ҙан); сердце закатйлось йөрәк ҡағыу (сығыу, 
ҡабыныу)

ЗАКАТНЫЙ, ая, ое (ҡояш) байып барған 
(ваҡыттағы), шәфәҡ ...ы; закатное солнце бай
ып барған ҡояш; закатные часы ҡояш байыған 
ваҡыт; закатные лучй шәфәҡ нурҙары 

ЗАКАТЫВАТЬ I несов. см. закатать 
ЗАКАТЫВАТЬ II несов. см. закатйть 
ЗАКАТЫВАТЬСЯ несов. 1. см. закатйться 

2. страд, от закатывать II
ЗАКАЧАТЬ I сов. 1. кого; разг. (усыпить) 

тирбәтеп (бәүетеп) йоҡлатыу, тирбәтеү; закачать 
ребёнка баланы бәүетеп йоҡлатыу 2. кого и безл.; 
разг. (укачать) бәүетеп (тирбәтеп) баш әйләнде- 
реү; закачать на качелях бәүелсәктә бәүелеп баш 
әйләнеү 3. что; спец. өрҙөрөп тултырыу

ЗАКАЧАТЬ II сов. кого-что тирбәлдерә 
(һелкетә, бәүелдерә, сайҡалдыра) башлау; ве
тер закачал деревья ел ағастарҙы сайҡалдыра 
башланы

ЗАКАЧАТЬСЯ I сов.; разг. бәүелеп (тирбә
леп) арыу, хәлдән тайыу; закачаться на качелях 
бәүелсәктә бәүелеп хәлдән тайыу

ЗАКАЧАТЬСЯ II сов. 1. бәүелә (тирбәлә, 
сайҡала) башлау; маятник закачался сәғәт теле 
тирбәлә башланы 2. в форме 2 л. наст. вр. за
качаешься (закачаетесь); прост, иҫең китер 
(һоҡланыу белдергәндә)

ЗАКАЧИВАТЬ несов. см. закачать I 
ЗАКАЧКА ж ; спец. см. закачать I 3; закачка 

воздуха һауа өрҙөрөп тултырыу
ЗАКАШЛИВАТЬСЯ несов. см. закашляться 
ЗАКАШЛЯТЬ сов. йүткерә (йүтәлләй) баш

лау, йүтәлләргә тотоноу

ЗАКАШЛЯТЬСЯ сов. сәсәп йүткерә башлау, 
быуылып йүткереү; закашляться от дыма тө
төнгә сәсәп йүткерә башлау

ЗАКВАКАТЬ сов. баҡылдай башлау, баҡыл
дап ебәреү; лягушки заквакали тәлмәрйендәр 
баҡылдай башланы

ЗАКВАСИТЬ сов. что әсетеү, ойотоу; за
квасить тёсто ҡамыр әсетеү; заквасить молоко
һөт ойотоу

ЗАКВАСИТЬСЯ сов. әсеү, әсеп сығыу, ойоу; 
тёсто заквасилось ҡамыр әсене

ЗАКВАСКА ж  1. см. заквашивать 2. (веще
ство) баш, әсетке, ойомос, ойотҡо, сүпрә, ҡур; 
закваска для тёста ҡамыр сүпрәһе; закваска 
для кумыса ҡымыҙ ҡуры; положйть закваску в 
молоко һөткә ойотҡо һалыу 3. перен., разг. (о 
чертах характера, заложенных воспитанием, 
средой) тартыу, оҡшау, нигеҙ, төп; отцовская 
закваска в характере холоҡтоң атаһына оҡшауы 

ЗАКВАШИВАНИЕ с см. заквашивать; за
квашивание тёста ҡамыр әсетеү

ЗАКВАШИВАТЬ несов. см. заквасить 
ЗАКВАШИВАТЬСЯ несов. 1. см. заквасить

ся 2. страд, от заквашивать
ЗАКИВАТЬ сов. ҡағыу, һелкеү, сайҡау, ҡаға 

(һелкә) башлау; закивать головой баш сайҡау 
ЗАКИДАТЬ сов. кого-что, чем 1. (забро

сать) күмеп (тултырып) ташлау, күмеү; заки
дать яму землёй соҡорҙо тупраҡ менән күмеп 
ташлау 2. перен. күмеп ташлау, яуҙырыу; заки
дать докладчика вопросами докладсыға һорауҙар 
яуҙырыу ♦ закидать грязью ҡара яғыу, бысраҡ 
яғыу, бысраҡҡа буяу; шапками закидать тиҙ генә 
еңергә уйлау (еңел уйлаусылар тураһында) 

ЗАКИДУШКА ж; рыб. һыу төбө ҡармағы 
(һапһыҙ ерәнең бер төрө)

ЗАКИДЫВАТЬ несов. см. закидать 
ЗАКИДЫВАТЬСЯ несов. 1. см. закйнуться 

2. страд, от закйдывать
ЗАКИНУТЬ сов. что 1. (забросить) ташлау, 

ырғытыу, сөйөү, һалыу; закйнуть мяч в сётку 
тупты сеткаға ырғытыу; закйнуть сети ау һалыу 
2. (перекинуть, откинуть) ташлау, һалыу; за
кйнуть ногу на ногу аяҡты аяҡҡа һалыу; закйнуть 
волосы назад сәсте артҡа ташлау 3. перен. алыҫҡа 
(сит ергә) ташлау; судьба закйнула нас на север 
яҙмыш беҙҙе төньяҡҡа ташланы ♦ закйнуть слово 
(словечко) иҫкә төшөрөү, телгә алыу (кем ту
раһында); закйнуть удочку кемгәлер ҡармаҡ 
һалыу, ҡылын тартҡылау (һорашыу, белешец) 

ЗАКИНУТЬСЯ сов. 1. эләгеү, эләгеп тороу, 
барып ҡабыу; верёвка не закйнулась бау эләк
мәне 2. (откинуться назад, в сторону) артҡа 
(ситкә) ташланыу; голова закйнулась назад баш 
артҡа ташланған 3. спец, (о лошади) баш бир
мәү, ситкә ташланыу, буй бирмәү, тайпылыу, өр- 
көү; конь закйнулся ат ситкә тайпылды 

ЗАКИПАТЬ несов. см. закипеть
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ЗАКИПЕТЬ
ЗАКИПЁТЬ сов. ҡайнау, ҡайнай башлау, ҡай

нап сығыу; вода закипела һыу ҡайнай башланы 
ЗАКИСАТЬ несов. см. закиснуть 
ЗАКИСНУТЬ сов. 1. әсеү, ойоу; тесто за 

кйсло ҡамыр әсене 2. перен., разг. (стать вя
лым, унылым) күңелһеҙләнеү, күңел төшөнкө
лөгөнә бирелеү

ЗАКИСЬ ж\ хим. закись, әсемә; закись азота 
азот әсемәһе

ЗАКЛАД м; уст. см. залог 1 1 4  бйться об 
заклад мал һалып (бүрек ташлап) бәхәсләшеү 

ЗАКЛАДКА ж 1. см. закладывать — зало 
жйть 3, 4, 6, 8 , 10; закладка сйлоса силос 
һалыу 2. (е книге) билдә, ҡыҫтырғыс; кар
тонная закладка ҡатырға билдә (китаптағы) 

ЗАКЛАДНОЙ, -ая, -ое у cm. 1. разг. заклад 
...ы; закладная квитанция заклад квитанцияһы 
2. е знач. сущ. закладная ж заклад ҡағыҙы 
(кцсмәй торган милекте закладҡа һалғанда 
төҙөлә торган рәсми акт)

ЗАКЛАДЧИК м; у cm. закладсы, закладҡа 
һалыусы

ЗАКЛАДЫВАНИЕ с см. закладывать; за
кладывание рук за спину ҡулды артҡа ҡуйыу 

ЗАКЛАДЫВАТЬ несов. 1. см. заложйть
2. прост. (выпивать) төшөрөү, һалыу

ЗАКЛЕВАТЬ сов. кого 1. суҡып үлтереү 
2. перен., разг. (измучить придирками) бәйлә
неп йонсотоу (ыҙалатыу)

ЗАКЛЕВЫВАТЬ несов. см. заклевать 
ЗАКЛЁИВАНИЕ с см. заклеивать; заклеива 

ние конверта конвертты йәбештереү 
ЗАКЛЁИВАТЬ несов. см. заклеить 
ЗАКЛЕИВАТЬСЯ несов. 1. см. заклеиться 

2. страд, от заклеивать
ЗАКЛЁИТЬ сов. что 1. йәбештереп ҡуйыу; 

заклеить письмо хат(ты) йәбештереп ҡуйыу 
2. разг. йәбештереп бөтөү (сығыу); заклеить за
бор объявлениями ҡоймаға иғландар йәбеште
реп сығыу

ЗАКЛЁИТЬСЯ сов. йәбешеү; конверт за
клеился конверт йәбеште

ЗАКЛЁЙКА ж 1. см. заклеить; заклейка 
окон тәҙрәләрҙе йәбештереү 2. (материал) йә- 
бештергес, йәбештерә торған нәмә; приготовить 
заклейки йәбештергес әҙерләү

ЗАКЛЕЙМИТЬ сов. кого-что 1. (поставить 
клеймо) келәймәләү, келәймә һуғыу; заклеймйть 
товар тауарҙы келәймәләү 2. перен. хурлыҡ 
тамғаһы һуғыу (баҫыу); заклеймйть позором 
хурлыҡ тамғаһы баҫыу

ЗАКЛЕПАТЬ сов. что сейнәү, сигәләү, 
сигәләп (сейнәп) ямау; заклепать болт болтты 
сейнәү; заклепать котёл ҡаҙан сигәләү

ЗАКЛЕПКА ж 1. см. заклепать; заклёпка обо
да туғын сигәләү 2. (металлический стержень) 
сигә, сейнәүес; медная заклёпка баҡыр сигә 

ЗАКЛЕПЫВАТЬ несов. см. заклепать

ЗАКЛИНАНИЕ с 1. см. заклинать 2. (слова) 
әпсен-төпсөн, сихыр (арбау) һүҙҙәре; произно- 
сйть заклинания сихыр (арбау) һүҙҙәре әйтеү 
3. ялбарып һорау, үтенеү

ЗАКЛИНАТЕЛЬ м арбаусы, сихырлаусы; за
клинатель змей йылан арбаусы

ЗАКЛИНАТЬ несов. 1. кого-что арбау, си
хырлау; заклинать клад табышты сихырлау
2. кого и с неопр. ялбарыу, инәлеү, үтенеп (ялы
нып, ялбарып) һорау; заклинаю вас — будьте 
рядом со мной минең янымда булығыҙсы — 
һеҙҙән үтенеп һорайым

ЗАКЛИНИВАТЬ несов. см. заклинить 
ЗАКЛЙНИВАТЬСЯ несов. 1. см. закли- 

нйться 2. страд, от заклйнивать
ЗАКЛИНЙТЬ и ЗАКЛЙНИТЬ сов. что 

1. шыналау, шына ҡағыу; заклинйть топорйще 
балта һабына шына ҡағыу 2. ҡыҫыу, асылмаҫ- 
лыҡ итеү, кипсәлдереү; заклинйть затвор зат
ворҙы кипсәлдереү

ЗАКЛИНЙТЬСЯ и ЗАКЛЙНИТЬСЯ сов.
ҡыҫылыу, асылмау, кипсәлеү, тығылыу; бара
бан заклинйлся барабан тығылды

ЗАКЛОКОТАТЬ сов. бығырлау, бығырлай 
башлау

ЗАКЛУБИТЬСЯ сов. борҡоу, борҡоп ҡалыу 
(күтәрелеү); за машйной заклубйлась пыль ма 
шина артынан саң борҡоп ҡалды

ЗАКЛЮЧАТЬ несов. 1. см. заключйть 2. (со
держать) эсенә алыу, булыу; заключать в себе 
үҙ эсенә алыу

ЗАКЛЮЧАТЬСЯ несов. 1. в чём (находить
ся) ғибәрәт, бар (булыу), тороу; красота языка 
заключается в словах телдең матурлығы һүҙ
ҙәрҙән ғибәрәт 2. (состоять в чём-л., сводиться 
к чему-л.) (булып) тороу, бар (булыу), ҡайтып 
ҡалыу; наша задача заключается в изучении 
языка беҙҙең бурыс булып телде өйрәнеү тора
3. чем (заканчиваться) тамамланыу, тамам бу
лыу, бөтөү; статья заключается выводами 
мәҡәлә һығымталар менән тамамлана 4. страд, 
от заключать

ЗАКЛЮЧЕНИЕ с 1. см. заключйть 1, 2, 5; 
заключение в тюрьму төрмәгә ябыу; заключение 
в скобки йәйә эсенә алыу 2. (нахождение под 
стражей) төрмәлә (тотҡонда) булыу; отбывать 
заключение төрмәлә булыу 3. (вывод) һөҙөмтә, 
һығымта, йомғаҡ; прийтй к заключению һө
ҙөмтәгә килеү; заключение о болезни ауырыу 
тураһында һығымта 4. һуңы, аҙағы, һуңғы 
(аҙаҡҡы) өлөшө; заключение кнйги китаптың 
аҙағы, аҙаҡҡы өлөшө ♦ в заключение һөҙөмтәлә, 
аҙағында, һуңғы һүҙ итеп

ЗАКЛЮЧЁННЫЙ, ая, ое 1. прич. от за 
ключйть 2. в знач. сущ. заключённый м и заклю
чённая ж тотҡон, ҡулға алынған кеше; освобо- 
дйть заключённых тотҡондарҙы иреккә сығарыу 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое һуңғы, аҙаҡ
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ҡы, йомғаҡлау ..ы; заключительное слово йом
ғаҡлау һүҙе; заключительное заседание һуңғы 
ултырыш

ЗАКЛЮЧИТЬ сов. 1. кого-что ябыу, ябып 
ҡуйыу, ҡулға алыу, ултыртыу; заключить под 
стражу ҡулға алыу, ултыртып ҡуйыу 2. во что 
(поместить внутрь) эсенә алыу; заключйть в 
скобки йәйә эсенә алыу 3. чем тамамлау, тамам 
итеү, бөтөрөү; заключйть речь приветствием 
телмәрҙе тәбрикләүҙәр менән тамамлау 4. с сою
зом “что" һөҙөмтә (һығымта) яһау, һығымтаға 
килеү; из его слов я заключйл, что мин уның 
һүҙҙәренән ... тигән һөҙөмтәгә килдем 5. что (со
глашение и т.п.) төҙөү; заключйть договор ки
лешеү төҙөү; заключйть мир солох төҙөү 

ЗАКЛЙСТЬ сов. от заклинать 
ЗАКЛЙТИЕ с; уст. 1. см. заклинание 2. (клят

ва, зарок) тәүбә, ант; давать заклятие тәүбә итеү 
ЗАКЛЙТЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от заклясть 

2. прил. мәңгелек, ғүмерлек (дошман тураһын
да); заклятый враг мәңгелек дошман

ЗАКОВАТЬ сов. 1. кого-что бығаулау, бығау 
һалыу; заковать в кандалы бығау һалыу; зако
вать в цепи бығаулау 2. что; перен. туңдырыу, 
ҡатырыу; мороз заковал реку в лёд һыуыҡ 
йылғаны туңдырҙы 3. кого; вет. дағалағанда 
тояғын боҙоу, яралау; заковать лошадь даға
лағанда аттың тояғын боҙоу

ЗА КбВКА  ж; вет. дағалағанда аттың тояғын 
боҙоу

ЗАКбВЫ ВАТЬ несов. см. заковать
ЗАКОВЫЛЙТЬ сов.; разг. һылтыҡлау, туй- 

таңлау; заковылять с палкой таяҡ менән һыл
тыҡлап атлау

ЗАКОВЫРИСТЫЙ, -ая, -ое прост, ҡатмар
лы, хикмәтле; заковыристый вопрос хикмәтле 
һорау

ЗАКОДИРОВАТЬ сов. что кодҡа әйләнде- 
реү, кодлау; закодйровать слова цйфрами һүҙ 
ҙәрҙе һандар менән кодлау 

ЗА К бЛ  I м см. заколоть I 
ЗА К бЛ  II м; рыб. ҡанат, шаран (мурҙа, би

тәл һалыу өсөн); ставить закол для морды 
мурҙа һалыу өсөн ҡанат ҡуйыу

ЗАКОЛАЧИВАТЬ несов. см. заколотить I 
ЗАКОЛАЧИВАТЬСЯ несов. страд, от зако

лачивать
ЗАКОЛДбВАННЫ Й, -ая, -ое 1. прич. от за

колдовать 2. прил. сихырлы; заколдованное 
место сихырлы урын ♦ заколдованный круг:
1) боронғо ырым буйынса сихырлы урын (дош
ман цтмәҫ өсөн); 2 ) йырып сыға алмаҫлыҡ ҡат
марлы хәл, буталсыҡлыҡ

ЗАКОЛДОВАТЬ сов. 1. кого-что сихырлау, 
арбау 2. кого; перен. (очаровать) арбап (сихыр
лап) башын әйләндереү, әсир итеү

ЗАКОЛДбВЫ ВАТЬ несов. см. заколдовать

ЗАКОЛЕБАТЬ сов. 1. что бәүелдереп ебәреү, 
тирбәлдерә (сайҡалдыра) башлау; заколебать 
маятник сәғәт маятнигын (телен) тирбәлдереп 
ебәреү 2. кого; перен. икеләндерә башлау, 
икеләнеү тыуҙырыу

ЗАКОЛЕБАТЬСЯ сов. бәүелә (тирбәлә) баш
лау, тирбәлеп (сайҡалып) китеү; маятник зако
лебался сәғәт теле тирбәлә башланы

ЗА КбЛКА  ж; разг. ҡыҫтырғыс (сәс, галстук, 
ең һ.б. өсөн); поправить заколку в волосах 
сәстәге ҡыҫтырғысты рәтләү

ЗАКОЛОСИТЬСЯ сов. башаҡланыу, баш 
ҡоҫоу; рожь заколосйлась арыш баш ҡоҫто 

ЗАКОЛОТИТЬ I сов.; разг. 1. что ҡағыу, 
ҡағып (ҡаҙап) ҡуйыу; заколотйть гвоздь в стену 
стенаға ҡаҙау ҡағып ҡуйыу 2. что (забить) 
ҡаҙаҡлау, ҡаҙаҡлап ҡуйыу; заколотйть ящик 
йәшникте ҡаҙаҡлап ҡуйыу 3. кого (забить до 
смерти) бик ныҡ (үлтерә яҙғансы) туҡмау

ЗАКОЛОТЙТЬ II сов.; разг. дөбөрләтә (ту
ҡылдата) башлау; заколотйть в дверь ишекте 
дөбөрләтә башлау

ЗАКОЛОТИТЬСЯ сов.; разг. дөпөлдәй (дөп- 
дөп итә, йыш тибә) башлау; сердце заколотйлось 
йөрәк дөпөлдәй башланы

ЗАКОЛбТЬ I сов. 1. кого сәнсеп үлтереү, 
һуйыу, салыу; заколоть штыком штык менән 
сәнсеп үлтереү; заколоть свинью сусҡа һуйыу 
2. что (приколоть) ҡаҙап (сәнсеп) ҡуйыу; зако
лоть галстук булавкой галстукты төйрәүес менән 
ҡаҙап ҡуйыу

ЗА К О Л бТЬ II сов. безл. сәнсеп ҡуйыу 
(ебәреү); закололо в боку ҡабырға сәнсеп ебәрҙе 

ЗАКОЛбТЬСЯ сов. сәнселеү, сәнселеп үлеү; 
заколоться кинжалом хәнйәр менән сәнселеп 
үлеү

ЗАКОЛЫХАТЬ сов. что; разг. тирбәтә (сай
ҡалдыра, елберләтә) башлау

ЗАКОЛЫХАТЬСЯ сов. тирбәлә (сайҡала, ел
берләй) башлау; заколыхались знамёна бай
раҡтар елберләй башланы

ЗАКОЛЬЦЕВАТЬ сов. 1. кого балдаҡлау, 
балдаҡ кейҙереү (ҡош, балыҡ һ.б.); закольце
вать несколько птиц бер нисә ҡошто балдаҡлау 
2. что; спец. түңәрәкләндереп (түңәрәк яһап) то
таштырыу; закольцевать дороги юлдарҙы 
түңәрәкләп тоташтырыу

ЗАКОЛЬЦбВЫ ВАТЬ несов. см. заколь
цевать

ЗАКОМПОСТИРОВАТЬ сов. что компостер
лау, компостер менән билдә һуғыу; закомпос 
тйровать билет билетты компостерлау

ЗА К бН  м 1. закон, ҡанун; основной закон 
төп закон (ҡанун); кодекс законов о трудё 
хеҙмәт хаҡындағы закондар (ҡанундар) кодексы; 
свод законов закондар йыйынтығы; закон об ох
ране природы тәбиғәтте һаҡлау тураһында(ғы)

ЗАКОН
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ЗАКОННИК
закон (канун); соблюдать законы закондарҙы 
тотоу (һаҡлау); статья закона закондың статья
һы; по закону закон буйынса 2. закон, ҡанун; 
законы диалектики диалектика закондары; за
коны общественного развйтия йәмғиәт үҫеше 
ҡанундары; закон всемйрного тяготения физ. 
бөтөн донъя тартылыш законы (ғаләмдең тартыу 
законы); закон сохранения и превращения 
энергии физ. энергияның һаҡланыу һәм үҙгәреү 
законы 3. (обычай) ҡанун, закон; закон дружбы 
дуҫлыҡ ҡанундары; законы прилйчия әҙәплелек 
ҡанундары 4. ҡағиҙә; законы правописания 
дөрөҫ яҙыу ҡағиҙәләре; законы шахматной игры 
шахмат уйыны ҡағиҙәләре ♦ буква закона закон 
ҡушҡан, ҡанундың формаль яғы; закон не 
пйсан для кого, кому тәртипкә, ҡағиҙәгә буйһон
май; вне закона закондан тыш, законға һый
маған

ЗАКбН Н И К м\ разг. 1. upon, закон (ҡанун) 
эйәһе, законсы, закондарҙы (ҡанундарҙы) бе
леүсе 2. закон кешеһе

ЗАКбН Н О  нареч. законлы рәүештә; требо
вать законно законлы рәүештә талап итеү

ЗАКбННОСТЬ ж законлылыҡ, ҡанунлы- 
лыҡ; законность постановления ҡарарҙың за 
конлылығы; законность требований талап 
тарҙың законлылығы; укреплять законность за
конлылыҡты нығытыу

ЗАКбННЫ Й, -ая, -ое 1. законлы, законға 
(ҡанунға) ярашлы; законное право законлы 
хоҡуҡ; на законных основаниях законлы ни 
геҙҙә; законный брак законлы никах 2. (обосно
ванный) урынлы, ғәҙел; законная гордость 
урынлы (законлы) ғорурлыҡ; законное требова
ние ғәҙел (законлы) талап

ЗАКОНОВЁД м законсы, ҡанунсы, закондар 
белгесе; быть законоведом законсы булыу

ЗАКОНОВЕДЕНИЕ с закон ғилеме, закон
дар (ҡанундар) тураһындағы фән

ЗАКОНОДАТЕЛЬ м 1. закондар (ҡанун
дар) сығарыусы, закон (ҡанун) сығарыуға 
хоҡуҡлы кеше 2. чего, перен.\ билдәләүсе, сы
ғарыусы, индереүсе; законодатель мод мода
лар индереүсе; законодатель вкусов зауыҡ- 
(ты) билдәләүсе

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое закондар 
(ҡанундар) сығарыу(сы), закондар сығарыуға 
хоҡуҡлы; законодательная комйссия закондар 
сығарыу(сы) комиссия(һы)

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО с 1. (составление и 
издание законов) закон сығарыу, ҡануниәт; во
просы законодательства закон сығарыу (ҡану 
ниәт) мәсьәләләре 2. закондар йыйылмаһы; за
конодательство о труде хеҙмәт тураһында за
кондар йыйылмаһы; внестй изменения в дейст
вующее законодательство ғәмәлдәге закондар 
йыйылмаһына үҙгәрештәр индереү

ЗАКОНОМЕРНО нареч. законлы рәүештә

ЗАКОНОМЁРНОСТЬ ж законлыҡ; законо
мерность явления күренештең законлығы; уста
новить закономерность развйтия үҫеш закон
лыҡтарын билдәләү

ЗАКОНОМЁРНЫЙ, -ая, -ое закон (ҡанун) 
буйынса, законға (ҡанунға) ярашлы; законо
мерное явление законға ярашлы күренеш

ЗАКОНОПАТИТЬ сов. что һыҙлыҡлау, һыҙ
лыҡлап ҡуйыу; законопатить щели паклей 
ярыҡтарҙы сүбәк менән һыҙлыҡлап ҡуйыу

ЗАКОНОПАЧИВАТЬ несов. см. законо
патить

ЗАКОНОПОЛОЖЕНИЕ с; юр. закондар 
(бер әлкәләге)', согласно законоположению за
кондарға ярашлы рәүештә (йәшәп килгән закон
дар буйынса)

ЗАКОНОПРОЕКТ м закон проекты 
ЗАКОНСЕРВИРОВАТЬ сов. что 1. консер

валап ҡуйыу; законсервировать овощи йәшел
сәләрҙе консервалап ҡуйыу 2. туҡтатып тороу; 
законсервировать строительство төҙөлөштө туҡ
татып тороу

ЗАКОНСПЕКТИРОВАТЬ сов. что кон
спектлау, конспект төҙөү; законспектировать 
статью мәҡәләне конспектлау

ЗАКОНСПИРИРОВАТЬ сов. кого-что кон- 
спирациялау, йәшереү; законспирировать явоч
ную квартиру йыйылыша торған фатирҙы кон- 
спирациялау

ЗАКОНТРАКТОВАТЬ сов. кого-что кон- 
трактациялау, контракт төҙөү; законтрактовать 
скот мал контрактациялау

ЗАКОНТРАКТбВЫВАТЬ несов. см. законт
рактовать

ЗАКбНЧЕННОСТЬ ж тамамланғанлыҡ, ту
лылыҡ; законченность мысли фекерҙең тамам
ланғанлығы; законченность поэтического обра
за поэтик образдың тулылығы

ЗАКбНЧЕННЫ Й, -ая, -ое 1. прич. от за
кончить 2. прил. тулы, тамамланған; закончен
ное образование тулы белем 3. прил. (достиг
ший совершенства) камил, өлгөргән; закончен
ный художник өлгөргән рәссам

ЗАКбНЧИТЬ сов. что бөтөрөү, тамамлау; 
закончить работу эште бөтөрөү; закончить 
стройтельство төҙөлөштө тамамлау

ЗАКбНЧИТЬСЯ сов. бөтөү, тамамланыу; ра
бота над проектом закончилась проект 
өҫтөндә(ге) эш тамамланды

ЗАКОПАТЬ сов. кого-что күмеү, күмеп ҡу
йыу; закопать сокровища в землю хазинаны 
ергә күмеү; закопать яму соҡорҙо күмеп ҡуйыу 

ЗАКОПАТЬСЯ сов. күмелеү; закопаться в 
песок ҡомға күмелеү; закопаться в солому 
һаламға күмелеү

ЗАКОПОШИТЬСЯ сое; разг. 1. мыжый 
башлау, ҡыжмырлау 2. перен. мыштырлай 
башлау



ЗАКРЕПИТЬСЯ
ЗАКОПТЁЛЫЙ, -ая, -ое ҡоромланған, ыҫ

ланған, ыҫ (ҡором) ҡаплаған; закоптелая печь 
ҡоромло мейес

ЗАКОПТЁТЬ сов.', разг. ҡоромланыу, ыҫла
ныу, ыҫ (ҡором) ҡаплау; стены комнаты закоп
тели бүлмәнең стеналары ҡоромланған

ЗАКОПТИТЬ I сов. что 1. ыҫ (ҡором) менән 
ҡаплатыу, ыҫлатыу, ҡоромлатыу; закоптйть 
стекло быяланы ҡоромлатыу; закоптйть ведро 
биҙрәне ҡоромлап бөтөү 2. ыҫлап (ҡаҡлап) алыу 
{балыҡ, ит һ.б.)', закоптйть рыбу балыҡ ыҫлап 
алыу

ЗАКОПТИТЬ II сов. (начатъ коптитъ) 
ыҫлай (төтәтә) башлау

ЗАКОПТЙТЬСЯ сов. 1. ыҫ (ҡором) менән 
ҡапланыу, ыҫланыу, ҡоромланыу; стены закоп 
тйлись стеналар ҡоромланды 2. ыҫланыу, ыҫ 
һеңеү, ҡаҡланыу (ит, балыҡ тураһында); рыба 
хорошо закоптйлась балыҡ яҡшы ыҫланған

ЗАКОПЧЁННЫЙ, ая, ое 1. прич. от за 
коптйть I; 2. прил. ыҫ менән ҡапланған, ҡором
ланған; закопчённая печь ыҫ менән ҡапланған 
мейес

ЗАКОРЕНЁЛОСТЬ ж тамырланғанлыҡ, 
нығынғанлыҡ, төпләнгәнлек; закоренелость 
привычек ғәҙәттәрҙең нығынғанлығы

ЗАКОРЕНЁЛЫЙ, -ая, -ое 1. тамырланған, 
нығынған, төпләнгән; закоренелая болезнь 
нығынған ауырыу 2. (неисправимый) төҙәлә 
(арына) алмаҫлыҡ, төҙәлмәҫ; закоренелый пре
ступник төҙәлмәҫ енәйәтсе

ЗАКОРЕНЁТЬ сов. ғәҙәткә инеү, ҡанға 
һеңеү, тамыр йәйеү; привычки закоренели 
ғәҙәттәр ҡанға һеңгән; закоренеть в предрас
судках юҡ-барға ышаныуҙың ғәҙәткә инеп 
китеүе

ЗАКОРМИТЬ сов. кого артыҡ (саманан тыш) 
ашатыу; закормйть ребёнка сладостями балаға 
артыҡ тәм-том ашатыу

ЗАКОРЙ ЧКА ж; разг. 1. ырғаҡ, кәкерсәк; 
подписаться закорючкой кәкерсәк менән ҡул 
ҡуйыу 2. (уловка) хәйлә; закорючка вышла 
хәйлә(һе) килеп сыҡты

ЗАКОСНЁЛОСТЬ ж ҡатып ҡалғанлыҡ, иҫ
кергәнлек

ЗАКОСНЁЛЫЙ, -ая, -ое ҡатып ҡалған, иҫ
кергән; закоснелые понятия ҡатып ҡалған 
төшөнсәләр

ЗАКОСНЁТЬ сов. ҡатып ҡалыу; закоснеть в
невежестве наҙанлыҡта ҡатып ҡалыу

ЗАКОСТЕНЕЛЫЙ, -ая, -ое ҡатҡан, һөйәккә 
әйләнгән; закостенелые пальцы ҡатып ҡалған 
бармаҡтар

ЗАКОСТЕНЕТЬ сов. 1. ҡатыу, һөйәккә әй
ләнеү; закостенеть от холода һыуыҡтан ҡатып 
ҡалыу 2. в чём', перен. ҡатып ҡалыу, һөрһөү; за
костенеть в свойх взглядах үҙеңдең ҡарашта 
рынды үҙгәртмәү

ЗАКОУЛОК м 1. (узкий, глухой переулок) 
тар (ҡараңғы) тыҡрыҡ; заехать в закоулок 
ҡараңғы тыҡрыҡҡа килеп инеү 2. (уголок в по
мещении) мөйөш, ҡыҫыҡ урын; обыскать все 
закоулки бөтә ҡараңғы мөйөштәрҙе эҙләп сығыу 

ЗАКОЧЕНЕВШИЙ, -ая, -ее 1. прич. от за
коченеть 2. прил. туңған, өшөп ҡатҡан; закоче
невшие пальцы өшөп ҡатҡан бармаҡтар

ЗАКОЧЕНЁТЬ сов. өшөп ҡатыу, туңыу; за
коченеть от холода һыуыҡтан өшөп ҡатыу 

ЗАКРАДЫВАТЬСЯ несов. см. закрасться 
ЗАКРАСИТЬ сов. что буяп ҡуйыу; за

красить пятна тапты буяп ҡуйыу
ЗАКРАСИТЬСЯ сов. буялыу, буялып бөтөү 
ЗАКРАСНЕТЬ сов. і .  (выделиться красным 

цветом) ҡыҙарыныу, ҡыҙарып күренә башлау 
(күренеү); вдалй закраснела крыша дома 
алыҫта өй ҡыйығы ҡыҙарып күренә башланы 
2. (начатъ краснеть, стать красным) ҡыҙара 
(бешә) башлау; закраснели яблоки алмалар 
ҡыҙара башлаған; горизонт закраснел офоҡ 
ҡыҙара башланы

ЗАКРАСНЕТЬСЯ сов.', разг. 1. см. закрас
неть 1; 2. (смутиться) ҡыҙарыу, оялып ҡы
ҙарыу, оялыштан ҡыҙарып китеү; девочка за
краснелась ҡыҙыҡай оялып ҡыҙарҙы

ЗАКРАСТЬСЯ сов. тыуыу, уяныу, барлыҡҡа 
килеү (тошо, уй)', закралось сомнение шик 
тыуҙы

ЗАКРАШИВАТЬ несов. см. закрасить 
ЗАКРАШИВАТЬСЯ несов. 1. см. закрасить

ся 2. страд, от закрашивать
ЗАКРЕПИТЕЛЬ м закрепитель, ныгыгкыс 
ЗАКРЕПЙТЕЛЬНЫ Й, -ая, -ое беркетә 

(нығыта) торған, беркетмә, нығытҡыс
ЗАКРЕПИТЬ сов. что 1. беркетеү, бәйләп 

(нығытып) ҡуйыу; закрепить верёвку бауҙы 
бәйләп ҡуйыу; закрепйть доску гвоздём таҡтаны 
сөй менән нығытып ҡуйыу; закрепйть лыжи 
саңғыны беркетеп ҡуйыу 2. горн. нығытыу, 
нығытма ҡуйыу; закрепйть брёвнами проходку 
үтә торған ерҙе бүрәнә менән нығытыу 3. әоен. 
нығытыу; закрепйть позйции позицияларҙы 
нығытыу 4. перен. нығытыу, ҡалдырыу; закре
пйть победу еңеүҙе нығытыу; закрепйть в памя
ти хәтерҙә ҡалдырыу 5. (обеспечить право на 
что-л.) беркетеү, биреп ҡуйыу; закрепйть 
участок землй за кем-л. ер участкаһын берке
теү; закрепйть машйну за шофёром машинаны 
шоферға беркетеп ҡуйыу 6. что\ мед. нығытыу, 
ҡатырыу; закрепйть желудок эсте ҡатырыу (эс 
китецҙе туҡтатыу)

ЗАКРЕПИТЬСЯ сов. 1. беркеү, нығыныу; 
деталь хорошо закрепилась деталь яҡшы 
нығынды 2. әоен. нығыныу; закрепйться на 
новых рубежах яңы рубеждарҙа нығыныу 3. пе
рен. нығыу; дружба закрепилась дуҫлыҡ 
нығыны
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ЗАКРЕПКА
ЗАКРЁПКА ж 1. см. закрепйть 1, 2 ; 2. ны- 

ғытҡыс; закрепка для лыж саңғы нығытҡысы 
ЗАКРЕПЛЕНИЕ с см. закрепить, закре

питься; закрепление берега ярҙы нығытыу; за
крепление успехов уңыштарҙы нығытыу; за
крепление машин за звеньями звеноларға маши
налар беркетеү

ЗАКРЕПЛЯТЬ несов. см. закрепйть 
ЗАКРЕПЛЯТЬСЯ несов. 1. см. закрепйться 

2. страд, от закреплять
ЗАКРЕПЛЯЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от за

креплять 2. прил. нығыта торған, нығытҡыс; за
крепляющее средство нығытҡыс сара

ЗАКРЕПОСТЙТЬ сов. кого 1. крепостной 
итеү, крепостнойға әйләндереү; закрепостйть 
крестьян крәҫтиәндәрҙе крепостной итеү 2. пе- 
рен. буйһондороу, иркен сикләү

ЗАКРЕПОСТИТЬСЯ сов. 1. крепостнойға 
әйләнеү 2. перен. буйһоноу, иректе юғалтыу 

ЗАКРЕПОЩАТЬ несов. см. закрепостйть 
ЗАКРЕПОЩАТЬСЯ несов. 1. см. закрепос 

тйться 2. страд, от закрепощать
ЗАКРЕПОЩЕНИЕ с см. закрепостйть, за- 

крепостйться
ЗАКРИСТАЛЛИЗОВАТЬ сов. что кристал

лаштырыу, кристалға әүерелдереү (әйләндереү); 
закристаллизовать раствор иретмәне кристал
лаштырыу

ЗАКРИСТАЛЛИЗОВАТЬСЯ сов. кристалла
шыу, кристалға әүерелеү (әйләнеү); раствор за
кристаллизовался иретмә кристалға әйләнде 

ЗАКРИЧАТЬ сов. ҡысҡыра башлау, ҡысҡы
рып ебәреү; закричать от боли ауыртыуҙан 
ҡысҡырып ебәреү

ЗА КРбЕЧ Н Ы Й , -ая, -ое спец. см. за 
кройный

ЗАКРОИТЬ сов. что; спец, бесеү, киҫеү; за 
кройть пальто пальто бесеү

ЗА К РбЙ  м; спец. см. закройть 
ЗАКРбЙН Ы Й, -ая, -ое спец. бесеү ...ы, 

киҫеү ...ы; закройный цех бесеү цехы; за
кройная машйна бесеү машинаһы

3 АКР6ЙЩ ИК м и ЗАКРбЙЩ ИЦА ж (ке
йем) бесеүсе; работать закройщиком кейем бе
сеүсе булып эшләү

ЗАКРОМ м бура; ссыпать хлеб в закрома
игенде бураға һалыу

ЗАКРУ Г ЛЁНИЕ с 1. см. закруглйть, закруг 
лйться 2. (закруглённая часть чего-л.) бөгөм, 
боролма; закругление дороги юл боролмаһы 

ЗАКРУГЛЁННОСТЬ ж 1. түңәрәклек, йом- 
ролоҡ 2. перен. (о стиле) шымалык, йый
наҡлыҡ

ЗАКРУГЛЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от за
круглйть 2. прил. (округлый) түңәрәк, йомро; 
закруглённая вершйна горы тауҙың йомро 
түбәһе 3. прил.; перен. (о стиле) шыма, йый
наҡ; закруглённая речь шыма телмәр

ЗАКРУГЛИТЬ сов. что 1. түңәрәкләү, түңә
рәк итеү, тумалаҡлау; закруглйть 5тол мөйөштө 
түңәрәкләү 2. перен. ыҡсымлау, йыйнаҡ итеү; 
закруглйть фразу фразаны ыҡсымлау

ЗАКРУГЛЙТЬСЯ сов. 1. түңәрәкләнеү, тума
лаҡланыу 2. перен., разг. түңәрәкләү, тамамлау, 
йомғаҡлау, ослау; докладчик закруглйлся док
ладсы һүҙен тамамланы

ЗАКРУГЛЙТЬ несов. см. закруглйть 
ЗАКРУГЛЯТЬСЯ несов. 1. см. закруглйться 

2. страд, от закруглйть
ЗАКРУЖ ЙТЬ * сов. кого 1. әйләндереү, 

өйрөлтөп башын әйләндереү; закружйть в танце 
тансала өйрөлтөү 2. перен., разг. (увлечь, влю
бить в себя) башын әйләндереү

ЗАКРУЖЙТЬСЯ I сов. әйләнә (өйрәлә) баш
лау ♦ голова закружйлась баш әйләнеү

ЗАКРУЖЙТЬСЯ II сов. 1. баш әйләнгәнсе 
өйрөлөү (әйләнеү) 2. перен., разг. ҡаңғырыу, 
онотолоу; он совсем закружйлся в хлопотах ул 
эш-мәшәҡәттәр менән бөтөнләй онотолдо

ЗАКРУТИТЬ I сов. что (крутя, завинтить, 
завить что-л.) бороп (урап) ҡуйыу, урау, бо
роу; закрутйть проволоку сымды урап ҡуйыу; 
закрутйть усы мыйыҡ бороу 2. что (туго стя
нуть) шаҡарып (ҡайырып) бәйләү; закрутйть 
руки ҡулды шаҡарып бәйләү 3. с кем; прост. 
ғишыҡҡа бирелеү ♦ закрутйть гайки гайканы бо
роп ҡуйыу

ЗАКРУТИТЬ II сов. что; разг. бора башлау, 
әйләндереү, өйрөлтөү, әйләндереп (өйрөлтөп) 
ебәреү; закрутйть колесо тәгәрмәсте өйрөлтөп 
ебәреү

ЗАКРУТЙТЬСЯ I 1. сов. (крутясь, свер
нуться) уралыу; верёвка закрутйлась бау урал
ды 2. прост, (завинтиться) бороп индерелеү; 
винт закрутйлся винт бороп индерелде

ЗАКРУТЙТЬСЯ II сов.; разг. өйрәлә (әйлә
нә) башлау, өйрөлөп (әйләнеп) китеү; наконец 
колесо закружйлось тәгәрмәс әйләнә лә башланы 

ЗАКРУТКА ж 1. см. закрутйть I, закру 
тйться I; 2. борғос; закрутка для болта болт(ты) 
борғос 3. прост, тәмәке төрөмө 4. спец. (способ 
заделки края ткани) ҡайма

ЗАКРУЧИВАТЬ несов. см. закрутйть I 
ЗАКРУЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. закру 

тйться I; 2. страд, от закручивать
ЗАКРЫВАНИЕ с см. закрывать, закрываться 
ЗАКРЫВАТЬ несов. см. закрыть 
ЗАКРЫВАТЬСЯ несов. 1. см. закрыться 

2. страд, от закрывать
ЗАКРЫТИЕ с см. закрыть; закрытие мага 

зйна магазиндың ябылыуы; закрытие теат
рального сезона театр сезонының ябылыуы 

ЗАКРЫТЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от закрыть 
2. прил. (крытый) ябыулы, ҡаплаулы, өҫтө 
ябыҡ, өҫтән ҡаплаулы; закрытая машйна өҫтө 
ябыҡ машина 3. прил. (доступный не для всех)



ЗАКУТЫВАТЬ
ябыҡ; закрытый конкурс ябыҡ конкурс; за
крытое собрание ябыҡ йыйылыш 4. прил.; мед. 
күренеп тормаған, эстән булған; закрытый пере
лом эстән һынған (һөйәк) 5. прил. (иҙеүе) ябыҡ; 
закрытое платье ябыҡ иҙеүле күлдәк ♦ за
крытое голосование йәшерен тауыш биреү; за
крытое море эске диңгеҙ (океандар менән то- 
ташмаган); в закрытом помещении өй эсендә; 
закрытое письмо: 1) ябыҡ хат (конверт
эсендәге); 2 ) билдәле кешеләр өсөн хат; при за
крытых дверях үҙ кешеләре (рәсми кешеләр) 
менән генә (кәңәшмә, һөйләшец Һ.6.); с за
крытыми глазами уйлап-нитеп тормай, күҙҙе йо
моп, тәүәккәлләп

ЗАКРЫТЬ сов. 1. что ябыу, ябып ҡуйыу; за
крыть окно тәҙрәне ябыу 2. кого-что ҡаплау, 
ышыҡлау, томалау; закрыть лицо рукой битте 
ҡул менән ҡаплау; тучи закрыли небо болоттар 
күк йөҙөн томаланы 3. что йомоу; закрыть гла
за күҙҙе йомоу 4. что бикләү, бикләп ҡуйыу; за
крыть чемодан сумаҙанды бикләп ҡуйыу 5. что 
ябыу, туҡтатыу; закрыть журнал журналды 
(сығыуҙан) туҡтатыу; закрыть собрание йыйы
лышты ябыу 6. что (прекратитъ подачу) ябыу, 
туҡтатыу; закрыть воду һыуҙы ябыу ♦ закрыть 
глаза кому күҙен йомдороу (йән биргән кеше 
янында булыу); закрыть глаза на что күҙ йомоп 
ҡарау, күрмәмеш булыу; закрыть двери дома пе
ред кем, для кого берәйһен йортонда ҡабул 
итмәй башлау, аяғын баҫтырмау; закрыть рот 
кому ауыҙын ябыу (ҡаплау)

ЗАКРЫТЬСЯ сов. 1. ябылыу, бикләнеү; 
сейф закрылся сейф бикләнде; дверь закрылась 
ишек ябылды 2. ҡапланыу, томаланыу; нёбо за
крылось облаками күк йөҙө болоттар менән ҡап
ланды 3. (сомкнуться) йомолоу; глаза за
крылись күҙҙәр йомолдо 4. (перестать сущест
вовать) туҡталыу, ябылыу, сыҡмай башлау; 
выставка закрылась күргәҙмә ябылды; журнал 
закрылся журнал сығыуҙан туҡталды 5. (о ра
не) бөтәшеү, уңалыу, төҙәлеү; рана закрылась 
яра уңалды

ЗАКУЛИСНЫЙ, -ая, -ое 1. сәхнә артындағы 
(артында булған); закулисное пространство 
сәхнә артындағы аралыҡ 2. перен. йәшерен, 
аҫтыртын; закулйсные дела аҫтыртын эштәр; за 
кулйсные переговоры йәшерен һөйләшеүҙәр 

ЗАКУПАТЬ несов. см. закупить 
ЗАКУПАТЬСЯ сов.; разг. оҙаҡ һыу инеү 
ЗАКУПИТЬ сов. что, чего күпләп һатып 

алыу, алдан һатып алып ҡуйыу (бөтөү); заку
пить продукты аҙыҡ-түлекте күпләп һатып алып 
ҡуйыу

ЗАКУПКА ж см. закупйть — закупать; за
купка оружия ҡоралды күпләп һатып алыу 

ЗАКУПОРИВАТЬ несов. см. закупорить 
ЗАКУПОРИВАТЬСЯ несов. 1. см. закупо

риться 2. страд, от закупоривать

ЗАКУПОРИТЬ сов. что 1. тығынлау, тығын 
ҡуйыу (тығыу); закупорить бутылку шешәне 
тығынлау 2. перен. бикләп (ябып) ҡуйыу, 
бикләү, ябыу; закупорить проход йөрөр ерҙе 
бикләү

ЗАКУПОРИТЬСЯ сов. 1. тығынланыу, ты
ғылыу, томаланыу; бутылка закупорилась шешә 
тығылды; кровеносные сосуды закупорились 
ҡан тамырҙары тығылды 2. перен., разг. 
бикләнеү; закупориться в комнате бүлмәгә 
бикләнеү

ЗАКУПОРКА ж см. закупорить, закупорить
ся; закупорка бутылок шешәләрҙе тығынлау; 
закупорка вен вена (ҡара ҡан) тамырының 
тығылыуы

ЗАКУПОЧНЫЙ, -ая, -ое һатып алыу ...ы; 
закупочная цена һатып алыу хаҡы

ЗАКУПЩИК м и ЗАКУПЩИЦА ж һатып 
алыусы; закупщик сырья сеймал һатып алыусы 

ЗАКУРИВАТЬ несов. см. закурйть 
ЗАКУРИВАТЬСЯ несов. 1. см. закурйться 

2. страд, от закуривать
ЗАКУРИТЬ сов. 1. что и без доп. (начатъ 

куритъ) тоҡандырыу (тәмәке); закурйть 
трубку төрөпкәне тоҡандырыу 2. (стать ку
рильщиком) тарта башлау

ЗАКУРИТЬСЯ сов. 1. тоҡаныу, ҡабыныу, 
яна башлау; сигарета закурйлась сигарет тоҡан
ды 2. (задымиться) көйрәү, төтәп китеү; баня 
закурйлась мунса төтәй башланы

ЗАКУСИТЬ I сов. тешләү; закусйть губу 
ирен тешләү ♦ закусйть удила: 1) (о лошади) 
баш бирмәү, алып ҡасыу; 2 ) (выйти из повино
вения) ҡыҙып (туҙып) китеү, тыйыла (белмәү) 
алмау, теҙгендән (бәйҙән) ысҡыныу

ЗАКУСИТЬ II сов. 1. чем и без доп. (поесть 
немного, наскоро) ҡапҡылап алыу, тамаҡ 
ялғау; пора закусйть ҡапҡылап алырға ваҡыт 
2. что, чем артынан ҡабып ебәреү; закусйть 
лекарство конфетой дарыу артынан кәнфит 
ҡабып ебәреү

ЗАКУСКА ж 1. см. закусйть II; 2. закуска, 
еңел ашамлыҡ; холодные закуски һалҡын за
кускалар

ЗАКУСОЧНАЯ ж закусочный, тәғәмхана 
ЗАКУСЫВАТЬ I несов. см. закусйть I 
ЗАКУСЫВАТЬ II несов. см. закусйть II 
ЗАКУТАТЬ сов. кого-что төрөү, урау; за

кутать в одеяло одеялға урау
ЗАКУТАТЬСЯ сов. төрөнөү, ураныу; за

кутаться в шубу тунға төрөнөү; закутаться 
шалью шәл менән ураныу

ЗАКУТИТЬ сов. эскегә һабышып китеү, тип
терә башлау, юлдан яҙып китеү

ЗАКУТ OK и ЗАКУТОК м; разг., пренебр. 
ҡараңғы мөйөш, ҡыҫыҡ бүлмә

ЗАКУТЫВАТЬ несов. см. закутать
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ЗАКУТЫВАТЬСЯ
ЗАКАТЫВАТЬСЯ несов. 1. см. закутаться 

2. страд, от закутывать
ЗАЛ м зал; актовый зал актовый зал; 

зрйтельный зал тамаша залы; читальный зал 
уҡыу залы; зал заседаний ултырыштар залы; 
зал ожидания көтөү залы 

ЗАЛА ж; уст. см. зал
ЗАЛАДИТЬ сое.; разг. 1. что и без доп. ҡат- 

ҡат әйтеү, (бер үк нәмәне) ҡабатлау (туҡыу, 
тылҡыу); что ты заладил? һин нимә бер үк нәмә
не туҡыйһың? 2. с неопр. (начатъ делать что- 
л. упорно) ныҡлап керешеү, башлап алып китеү; 
заладил дождь ямғыр ныҡлап яуырға кереште 

ЗАЛАДИТЬСЯ сов.; разг. рәтләнеү, көй- 
ләнеү, рәтләнеп (көйләнеп) китеү; дело залади
лось эш рәтләнеп китте

ЗАЛАМЫВАТЬ несов. см. заломить I 
ЗАЛАМЫВАТЬСЯ несов. страд, от за

ламывать
ЗАЛАСКАТЬ сов. кого; разг. (артыҡ) иркэ- 

лэп ташлау; заласкать ребёнка баланы артыҡ 
иркәләп ташлау

ЗАЛАТАТЬ сов. что; прост, ямап ҡуйыу, 
ямау һалыу; залатать брюки салбарға ямау һалыу 

ЗАЛАЯТЬ сов. өрә башлау, өрөргә тотоноу; 
собака залаяла эт өрә башланы

ЗАЛЕГАНИЕ с 1. см. залегать 2. геол. ят
ҡылыҡ, ятыш, ятыу; залегание горных пород 
тау тоҡомдарының ятыуы; залегание каменного 
угля таш күмер ятышы

ЗАЛЕГАТЬ несов. см. залёчь 
ЗАЛЕДЕНЕВАТЬ несов. см. заледенеть 
ЗАЛЕДЕНЕВШИЙ, -ая, -ее 1. прич. от 

заледенеть 2. прил. боҙланған, боҙ менән ҡап
ланған; заледеневшие усы боҙланған мы
йыҡтар

ЗАЛЕДЕНЕЛЫЙ, -ая, -ое 1. боҙланған, боҙ 
ҡаплаған, боҙло; заледенелое окно боҙ ҡаплаған 
тәҙрә 2. (холодный) һалҡын, боҙ кеүек, туңып 
бөткән; заледенелые руки боҙ кеүек ҡулдар 

ЗАЛЕДЕНЕТЬ сов. 1. туңыу, боҙланыу, боҙ 
менән ҡапланыу; еда заледенела ризыҡ туңған; 
окно заледенело тәҙрә туңған 2. (замёрзнуть) 
туңып ҡатыу; пальцы заледенели бармаҡтар 
туңып ҡатты

ЗАЛЕДЕНИТЬ сов. что туңдырыу, ҡатырыу 
ЗАЛЕЖАЛЫЙ, -ая, -ое разг. оҙаҡ ятҡан, 

ятып ҡабыҡҡан, күгәргән; залежалый товар 
оҙаҡ ятҡан тауар

ЗАЛЕЖАТЬСЯ сов. 1. оҙаҡ ятыу; товар за
лежался на складе тауар складта оҙаҡ ятҡан 
2. (испортиться от долгого хранения) ятып 
боҙолоу, бурһыу, күгәреү; мука залежалась он 
күгәргән

ЗАЛЕЖИВАТЬСЯ несов. см. залежаться
ЗАЛЕЖНЫЙ, -ая, -ое ҡалдау; залежные 

земли ҡалдау ерҙәр

ЗАЛЕЖЬ ж 1. ятыш, ятҡылыҡ; залежи 
каменного угля таш күмер ятҡылығы 2. мн. 
залежи ѳйѳм; залежи снега ҡар өйөмдәре 3. ҡал
дау ер, һөрөлмәй ятҡан баҫыу; оставлять под 
залежь ҡалдау ер итеп ҡалдырыу 

ЗАЛЕЗАТЬ несов. см. залезть 
ЗАЛЁЗТЬ сов. 1. на что менеп китеү; за

лезть на крышу ҡыйыҡҡа менеп китеү 2. (про
никнутъ, забраться) инеү; залезть под стол 
өҫтәл аҫтына инеү; залезть в кусты ҡыуаҡ 
араһына инеү 3. (проникнутъ тайком) төшөү; 
воры залезли в дом бурҙар өйгә төшкән; залезть 
в карман кеҫәгә төшөү ♦ залезть в долгй (в 
долг) бурысҡа батыу; залезть в душу кому. 
1) ышаныс яулау; 2 ) күңелгә инеү

ЗАЛЕНИТЬСЯ сов.; разг. ялҡауланыу; зале
ниться идти на охоту һунарға барырға ялҡау
ланыу

ЗАЛЕПЕТАТЬ сов. бытылдай (бытырлай) 
башлау

ЗАЛЕПЙТЬ сов. что 1. һылап ҡуйыу; зале
пить щель глиной ярыҡты балсыҡ менән һылап 
ҡуйыу 2. (заклеитъ) йәбештереп ҡуйыу; зале
пить окно бумагой тәҙрәне ҡағыҙ менән йәбеште
реп ҡуйыу 3. (облепить поверхность чего-л.) 
һылашыу, йәбешеү; снег залепйл лицо ҡар 
биткә һылашты 4. без доп.; прост, сәпәү, тондо
роу; залепйть пощёчину яңаҡҡа сәпәү 

ЗАЛЕПЛЙТЬ несов. см. залепйть 
ЗАЛЁСНЫЙ, -ая, -ое урман артында(ғы), 

араһында(ғы)
ЗАЛЁСЬЕ с урман арты 
ЗАЛЕТАТЬ несов. см. залететь 
ЗАЛЕТЁТЬ сов. 1. осоп инеү, осоп килеп 

инеү; в окно залетела бабочка тәҙрәнән күбәләк 
осоп инде 2. (осоп) барып сығыу, бейеккә осоу; 
самолёт залетел за тучи самолёт болоттарҙан 
бейеккә осто 3. (осоп барышлай) төшөп (туҡтап) 
китеү, һуғылыу; залететь за горючим яғыулыҡ 
алырға һуғылыу

ЗАЛЕТНЫЙ, -ая, -ое 1. (осраҡлы) осоп 
килгән (төшкән); залётная птйца осоп төшкән 
ҡош 2. перен., разг. (осраҡлы) килеп сыҡҡан, 
юл ыңғай килеп ингән; залётный путешествен
ник осраҡлы килеп сыҡҡан сәйәхәтсе 3. трад,- 
поэт. ҡыйыу, сапсан, сая; залётная тройка сап
сан тройка

ЗАЛЕЧИВАТЬ несов. см. залечить 
ЗАЛЕЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. залечйться 

2. страд, от залечивать
ЗАЛЕЧИТЬ сов. 1. что дауалап төҙәтеү, 

уңалдырыу; залечить рану яраны (йәрәхәтте) 
уңалдырыу 2. кого; разг. (измучитъ лечением) 
дарыулап йөҙәтеү, дауалап йонсотоп бөтөү

ЗАЛЕЧИТЬСЯ сов. 1. дауаланып төҙәлеү, 
уңалыу; рана залечйлась яра уңалды 2. разг. да
уаланыу менән артыҡ мауығыу



ЗАЛОЖИТЬ
ЗАЛЁЧЬ сов. 1. (лечь надолго) оҙаҡҡа 

(ныҡлап) ятыу; залечь спать ныҡлап йоҡларға 
ятыу 2. йәшенеп (боҫоп) ятыу; залечь за камнем 
таш артына боҫоп ятыу 3. урынлашыу, ятыу; 
город залёг в низйне ҡала уйһыулыҡта урын
лашҡан 4. геол. ятыу; золото залегло неглубоко 
алтын тәрәндә ятмаған 5. ятыу, һалыныу; мор 
щйны залеглй на его лбу уның маңлайына 
һырҙар ятҡан 6. перен. ( глубоко запасть) 
күңелгә инеп ултырыу (һеңеү), йөрәккә үтеү; 
ненависть к врагам залегла глубоко дошманға 
нәфрәт күңелгә ныҡ һеңгән

ЗАЛЙВ I м\ геогр. ҡултыҡ; залйв моря 
диңгеҙ ҡултығы

ЗАЛЙВ II м\ охот, (ярһыу) сәңкелдәк та
уыш; собачий лай с залйвом эттәрҙең ярһып 
сәңкелдәк тауыш менән өрөүе

ЗАЛИВАТЬ несов. 1. см. залйть 2. прост. 
шапыртыу, алдау; хватит заливать алдау етер, 
етте алдау

ЗАЛИВАТЬСЯ I несов. 1. см. залйться I; 
2. страд, от заливать 1

ЗАЛИВАТЬСЯ II несов. см. залйться II
ЗАЛЙВИСТЫЙ, -ая, -ое ярһыу, сәңкелдәк; 

залйвистый лай сәңкелдәк өрөү 
ЗАЛЙВКА ж см. залйть 5 — 7
ЗАЛИВНОЕ с ҡойҡа, тертелдәк; заливное из

судака һыланан эшләнгән тертелдәк
ЗАЛИ ВН бЙ , -ая, -ое 1. һыубаҫар, һыу баҫа 

торған; заливной луг һыубаҫар болон 2. ҡой
ҡалы, ҡойҡа менән әҙерләнгән; заливная рыба 
ҡойҡа менән әҙерләнгән балыҡ

ЗАЛЙВОЧНЫЙ, -ая, -ое ҡоя торған; за 
лйвочная форма ҡоя торған ҡалып

ЗАЛИЗАТЬ сов. что 1. ялап алыу (бөтөрөү); 
зализать рану яраны ялап бөтөрөү 2. разг. (при
гладитъ) ялап ҡуйыу, ялағандай итеү; зализать 
волосы сәсте ялағандай итеү 3. перен. ялтыра
тып ҡуйыу

ЗАЛЙЗЫВАТЬ несов. см. зализать 
ЗАЛИПАТЬ несов. см. залипнуть
ЗАЛИПНУТЬ сов.\ разг. йәбешеү 
ЗАЛЙТЬ сов. что 1. һыу баҫыу (сығыу); по

ловодье залйло луга ташҡын болондарҙы баҫты 
2. (облитъ) түгеү, буяу; залйть стол чернйлами 
өҫтәлгә ҡара түгеү; лицо залито кровью бите 
ҡанға буялған 3. перен. тултырыу, ҡаплап (сор
нап, биләп) алыу; комната залита светом 
бүлмәне яҡтылыҡ сорнап алған; краска залила 
его лицо йөҙөн ҡыҙыллыҡ ҡаплап алды 4. (за
тушитъ) һыу һибеү, һыу һибеп һүндереү; за
лйть огонь водой утты һыу һибеп һүндереү
5. (покрытъ чем-л. жидким) ябыу, һалыу, ҡап
лау; залйть тротуар асфальтом тротуарҙы ас 
фальт менән ябыу; залйть лодку смолой кәмәне 
ыҫмала менән ҡаплау (буяу, ыҫмалалау)
6. (влитъ) һалыу, ҡойоу; залйть бензйн в бак

бакка бензин ҡойоу 7. прост, (заделать отвер
стие) йәбештереү, ямау; залйть кастрюлю 
кәстрүлде ямау ♦ залйть горе (тоску) эске менән 
ҡайғыны баҫыу; залйть за галстук см. заложйть 

ЗАЛИТЬСЯ I сов. 1. (затопиться) һыу 
менән ҡапланыу, һыу аҫтында ҡалыу; улица за
лилась водой урам һыу менән ҡапланды 2. (об
литься) өҫкә түгеү, түгеп бысратыу; залйться 
сбусом өҫкә соус түгеү 3. перен. ҡыҙыллыҡ 
алыу (йүгереү, сығыу), ҡыҙарыу; его лицо зали
лось румянцем йөҙөнә ҡыҙыллыҡ йүгерҙе, йөҙө 
ҡыҙарҙы 4. перен. сумыу, мансылыу, ҡапланыу; 
долйна залилась лучами солнца үҙән ҡояш 
нурҙарына сумды

ЗАЛИТЬСЯ II сов. 1. (начать издавать пе
реливчатые звуки) (о соловье) сутылдау, сут- 
сут итеү (килеү); (о звонке) зыңғырлау; (о соба
ке) сәңкеү; соловей заливается в саду һандуғас 
баҡсала сут-сут килә 2. (начатъ громко смеять
ся, петь и др.) ҡысҡырып (яңғыратып) көлә 
(йырлай) башлау (ебәреү); залйться песней 
яңғыратып йырлай башлау

ЗАЛИХВАТСКИЙ, -ая, -ое разг. дәртле, бик 
елле; залихватский парень бик елле егет; залих
ватская песня дәртле йыр

ЗАЛбГ I м 1. залог, закладҡа һалыу; залог 
имущества мөлкәтте закладҡа һалыу; отдать в 
залог кого-что залогка биреү 2. перен. билге, 
нигеҙ; залог дружбы дуҫлыҡ билгеһе; чистота — 
залог здоровья таҙалыҡ — һаулыҡ нигеҙе

ЗАЛбГ II м; грам. йүнәлеш; действительный 
залог төп йүнәлеш; взаимный залог уртаҡлыҡ 
йүнәлеше; возвратный залог ҡайтым йүнәлеше; 
страдательный залог төшөм йүнәлеше

ЗАЛОГОВЫЙ I, -ая, -ое залог ...ы, заклад 
...ы; залоговая квитанция залог квитанцияһы 

ЗАЛОГОВЫЙ II, -ая, -ое грам. йүнәлеш ...ы 
ЗАЛОГОДАТЕЛЬ м залогка һалыусы (би

реүсе)
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ м залогка алыусы 
ЗАЛОЖИТЬ сов. 1. что ҡуйыу, һалыу; за

ложйть руки за спину ҡулды артҡа ҡуйыу; за
ложйть мйну мина ҡуйыу 2. что\ разг. (засу
нутъ) һалыу, тығып (һалып) ҡуйыу, тығыу; за
ложйть куда-то кнйгу и забыть китапты 
ҡайҙалыр һалыу һәм онотоу 3. что һалыу; зало
жйть корма аҙыҡ һалыу; заложйть зерно на се
мена орлоҡҡа иген һалыу 4. что (отметить 
нужное место) билдәләү, билдә һалыу; зало
жйть нужную странйцу кәрәкле битте билдәләү 
5. что (заполнитъ пустое пространство) 
кәпләү, бөтәштереү, ҡаплау; заложйть окно кир
пичом тәҙрәне кирбес менән кәпләү 6. (поло
житъ основание чему-л.) нигеҙ һалыу; зало
жйть дом йортҡа нигеҙ һалыу; заложйть памят
ник һәйкәлгә нигеҙ һалыу 7. безл.; разг. тоноу, 
ҡыҫыу; грудь заложйло күкрәк ҡыҫа; уши зало 
жйло ҡолаҡ тондо 8. кого-что (запрячь) егеү; 
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ЗАЛОЖНИК
заложйть лошадей аттарҙы егеү 9. что (отдать 
в залог) залогка һалыу; заложйть золотое коль
цо алтын балдаҡты залогка һалыу 10. перен. 
(датъ начало чему-л.) нигеҙ һалыныу (һалыу); 
в человеке заложены болынйе возможности ке 
шегә ҙур мөмкинлектәр һалынған ♦ заложйть 
основу (фундамент) чего пиҙеңдер үҫешенә ни
геҙ һалыу; заложйть (залйть) за галстук прост. 
ныҡ ҡына төшөрөү (араҡы эсеү)

ЗАЛОЖНИК м и ЗАЛОЖНИЦА ж залож 
ник, аманат

ЗАЛОМИТЬ I сов. что 1. разг. бөгөп һынды
рыу; заломйть ветку ботаҡты бөгөп һындырыу 
2. прост, артыҡ ҡиммәт һорау, (хаҡ) ҡайырыу; 
заломйть цену хаҡты артыҡ ҡиммәт һорау ♦ за
ломйть руки ҡулын артҡа шаҡарыу; заломйть 
шапку бүректе ҡырын һалып кейеү

ЗАЛОМИТЬ II сов. безл.\ разг. һыҙлай баш
лау; спйну заломйло арҡа һыҙлай башланы 

ЗАЛОСНИТЬ сов. что ҡайышландырыу, 
керләндереп (ялтыратып) бөтөү; залоснйть си
денье ултырған урынды ялтыратып бөтөү

ЗАЛОСНИТЬСЯ сов. ҡайышланып (керлә
неп, майланып) бөтөү; рукава залоснйлись ең(е) 
ҡайышланып бөткән

ЗАЛП м залп; дать залп залп биреү 
ЗАЛПОМ нареч. 1. залп менән; выстрелить 

залпом залп менән атыу 2. перен., разг. бер 
юлы, бер тындан, берҙәм; выпить залпом бер 
тындан эсеп ҡуйыу

ЗАЛУЧАТЬ несов. см. залучйть 
ЗАЛУЧИТЬ сов. кого-что; разг. саҡырып 

(ҡыҙыҡтырып, ымһындырып) индереү, ҡыҙыҡ
тырып (алдаштырып, хәйләләп) алып инеү; за
лучйть в гости кого-л. кемделер ҡунаҡҡа саҡы
рып алып инеү (индереү)

ЗАЛЫСИНА ж пеләш, таҡыр баш 
ЗАЛЮБОВАТЬСЯ сов. кем-чем һоҡланып 

ҡарап тороу; залюбоваться закатом ҡояш байы- 
уын һоҡланып ҡарап тороу

ЗАЛЙПАТЬ сов. что, чем\ прост, түгеп (сәс
рәтеп) бысратыу, бысраҡ сәсрәтеү (тейҙереү), бу
яу; заляпать костюм костюмға бысраҡ сәсрәтеү 

ЗАМАЗАТЬ сов. 1. что буяу, буяп ҡуйыу; 
замазать тушью тушь менән буяу; замазать 
надпись яҙыуҙы буяп ҡуйыу 2. что (заделать 
чем-л.) һылау, йәбештереү; замазать окна на зи
му ҡышҡылыҡҡа тәҙрәләрҙе йәбештереү 3. кого- 
что (запачкать) бысратыу, керләндереү; за
мазать платье сажей күлдәкте ҡоромға буяу
4. что\ перен., разг. йәшереү, шымалау, йәше
реп ҡалдырыу; замазать недостатки етешһеҙлек
тәрҙе йәшереп ҡалдырыу

ЗАМАЗАТЬСЯ сов.', разг. бысраныу, буя
лыу, бысранып (буялып) бөтөү

ЗАМАЗКА ж 1. см. замазать 2; замазка окон 
тәҙрәләрҙе һылау 2. (вещество) замазка, һыҙ
лыҡ; оконная замазка тәҙрә замазкаһы

ЗАМАЗЫВАНИЕ с см. замазать; замазыва 
ние окон тәҙрәләрҙе йәбештереү (һыҙлыҡлау); 
замазывание противоречий ҡаршылыҡтарҙы 
(шымартып) йәшереп ҡалдырыу

ЗАМАЗЫВАТЬ несов. см. замазать 
ЗАМАЗЫВАТЬСЯ несов. 1. см. замазаться

2. страд, от замазывать 
ЗАМАЛЧИВАНИЕ с см. замалчивать; за

малчивание ошйбок хаталарҙы йәшереү 
ЗАМАЛЧИВАТЬ несов. см. замолчать II 
ЗАМАНИВАТЬ несов. см. заманить 
ЗАМАНИТЬ сов. кого-что ҡыҙыҡтырып 

(әүрәтеп, ылыҡтырып) алып килеү, хәйлә менән 
алып инеү; заманйть в засаду хәйлә менән 
боҫҡонға индереү ♦ калачом не заманишь см. 
калач

ЗАМАНЧИВО нареч. ҡыҙығырҙай, ҡыҙы- 
ғырлыҡ булып (итеп); заманчиво блестеть ҡы- 
ҙығырлыҡ булып ялтырау

ЗАМАНЧИВОСТЬ ж ҡыҙыҡтырырлыҡ (ҡы- 
ҙығырлыҡ) булыу; заманчивость путешествия 
сәйәхәттең ҡыҙығырлыҡ булыуы

ЗАМАНЧИВЫЙ, -ая, -ое ҡыҙыҡтырырлыҡ, 
ҡыҙығырлыҡ, ҡыҙыҡтырғыс; заманчивые кар
тины будущего киләсәктең ҡыҙыҡтырғыс күре
нештәре

ЗАМАРАТЬ сов. 1. что\ разг. бысратыу, бу
яу; замарать платье күлдәкте бысратыу 2. пе
рен., разг. бысратыу, ҡара яғыу; замарать не 
вйнного человека ғәйепһеҙ кешегә ҡара яғыу 

ЗАМАРАТЬСЯ сов. 1. бысраныу, буялыу; 
брюки замарались салбар бысранды 2. перен. 
(опозоритъ себя чем-л.) үҙенә (тап төшөрөү) 
ҡара яғыу

ЗАМАРАШКА м и ж] разг. әрпеш, шапшаҡ; 
назвать замарашкой кого-л. кемделер әрпеш тип 
атау

ЗАМАРИВАТЬ несов. см. заморить
ЗАМАРИНОВАТЬ сов. что 1. маринадлау; 

замариновать грибы бәшмәк маринадлау 2. пе
рен., прост, туҡтатыу, тотҡарлау; замариновать 
стройтельство төҙөлөштө тотҡарлау

ЗАМАРИНОВАТЬСЯ сов. маринадланыу; 
овощи замариновались йәшелсәләр маринад
ланған

ЗАМАРИНОВЫВАТЬ несов. см. замари
новать

ЗАМАРИНОВЫВАТЬСЯ несов. см. замари
новаться

ЗАМАСКИРОВАННЫЙ, ая, ое 1. прич. от 
замаскировать 2. прил. битлекле, битлек кейгән
3. прил.\ перен. йәшерен, аҫтыртын; замаски- 
рбванное намерение йәшерен ниәт

ЗАМАСКИРОВАТЬ сов. 1. кого-что маски
ровкалау, ҡаплап йәшереү; замаскировать ору
дия орудиеларҙы маскировкалау 2. что; перен. 
йәшереү; замаскировать свой намерения үҙ 
ниәтеңде йәшереү
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ЗАМЕРЕТЬ
ЗАМАСКИРОВАТЬСЯ сов. 1. битлек (мас

карад костюмы) кейеү 2. (сделаться незамет
ным) йәшеренеү, маскировкаланыу; солдаты хо
рошо замаскировались һалдаттар яҡшы маски
ровкаланды

ЗАМАСКИРОВЫВАТЬ несов. см. замаски
ровать

ЗАМАСКИРОВЫВАТЬСЯ несов. і .  см. за 
маскироваться 2. страд, от замаскировывать 

ЗАМАСЛЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от замас
лить 2. прил. майлы, майланган, майланып (май- 
га) ҡатҡан; замасленный халат майга ҡатҡан 
халат

ЗАМАСЛИВАТЬ несов. см. замаслить 
ЗАМАСЛИВАТЬСЯ несов. 1 .см . замаслить

ся 2. страд, от замасливать
ЗАМАСЛИТЬ сов. что майға буяу (ҡаты

рыу), май тамыҙып таплау; замаслить одежду 
кейемде майга буяу

ЗАМАСЛИТЬСЯ сов. 1. майга буялыу, май
ланып бөтөү; рукава замаслились еңдәр(е) май
ланып бөткән 2. (заблестеть от удовольствия, 
вожделения — о глазах) йылтырап (майланып) 
китеү, майланыу; глаза его замаслились уның 
күҙҙәре майланып китте

ЗАМАТОВАТЬ сов. кого-что; шахм. мат 
ҡуйыу (шахмат уйынында); заматовать короля 
королгә мат ҡуйыу

ЗАМАТЫВАНИЕ с см. заматывать; заматы 
ванне шнура бауҙы урау

ЗАМАТЫВАТЬ несов. см. замотать I 
ЗАМАТЫВАТЬСЯ несов. 1. см. замотаться 

2. страд, от заматывать
ЗАМАХАТЬ сов. болғай (һелкә) башлау; (о 

крыльях птиц) елпей башлау; замахать руками 
ҡул болғай башлау

ЗАМАХИВАТЬСЯ несов. см. замахнуться
ЗАМАХНУТЬСЯ сов. чем, на кого и без доп. 

киҙәнеү, һелтәнеү; замахнуться палкой таяҡ 
менән киҙәнеү

ЗАМАЧИВАНИЕ с с м . замачивать; замани 
ванне семян орлоҡтарҙы еүешләү; замачивание
белья кер ебетеү

ЗАМАЧИВАТЬ несов. см. замочить 
ЗАМАЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. замочйться 

2. страд, от замачивать
ЗАМАШКА ж \ разг. ғәҙәт, ҡылыҡ; аристо 

кратйческие замашки аристократтар ғәҙәте 
ЗАМАЯТЬ сов. кого; прост, йөҙәтеп (интек

тереп) бөтөү, интектереү, йөҙәтеү
ЗАМАЯТЬСЯ сов.', прост, йөҙәп бөтөү, инте

геү; замаяться на жаре эҫелә йөҙәп бөтөү
ЗАМАЙЧИТЬ с о в р а з г .  күренеү, күренә 

башлау; вдали замаячили огнй алыҫта уттар 
күренде

ЗАМЕДЛЕНИЕ с 1. см. замедлить, замед
литься; замедление движения хәрәкәттең әкре

нәйеүе 2. (задержка) тотҡарлыҡ; причйна за
медления тотҡарлыҡтың сәбәбе

ЗАМЕДЛЕННОСТЬ ж  аҡрынлыҡ, һүлпәнлек; 
замедленность реакции реакцияның аҡрынлығы 

ЗАМЕДЛЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от за
медлить 2. прил. аҡрын (әкрен), яй; замедлен
ный ход поезда поездың яй барыуы (аҡрын 
хәрәкәте) ♦ мйна замедленного действия күпме 
лер ваҡыттан һуң шартлай торған мина

ЗАМЕДЛИТЬ сов. 1. что аҡрынайтыу, әк
ренәйтеү, яйлатыу; замедлить шагй аҙымды 
әкренәйтеү, яйыраҡ атлай башлау 2. с чем и с 
неопр. (задержать, запоздать) тотоу, оҙаҡла- 
тыу, кисектереү; замедлить с ответом яуапты 
кисектереү; не замедлить с выполнением плана 
план үтәүҙе кисектермәү (оҙаҡлатмау)

ЗАМЕДЛИТЬСЯ сов. әкренәйеү, аҡрына
йыу, яйлау; движение замедлилось хәрәкәт әкре
нәйҙе

ЗАМЕДЛЙТЬ несов. см. замедлить 
ЗАМЕДЛЙТЬСЯ несов. 1. см. замедлиться 

2. страд, от замедлять
ЗАМЕЛЬКАТЬ сов. күренеп китеү (ҡалыу), 

(күҙгә) салыныу; замелькать перед глазами күҙ 
алдында күренеп ҡалыу

ЗАМЁНА ж 1. см. заменйть — заменять; за
мена деталей деталдәрҙе алмаштырыу 2. алмаш, 
алмашсы; найтй себе замену үҙеңә алмаш табыу 

ЗАМЕНИМЫИ, -ая, -ое алмаштырырлыҡ, 
алыштырырлыҡ, алмаштыра алырлыҡ; заме
нимая деталь алмаштырырлыҡ деталь

ЗАМЕНИТЕЛЬ м алыштырырлыҡ (алмашты
рырлыҡ) нәмә; заменйтель кожи күнде алмаш
тырырлыҡ нәмә

ЗАМЕНИТЬ сов. 1. что, чем алмаштырыу, 
алыштырыу; заменйть металл пластмассой ме
талды пластмасса менән алмаштырыу 2. кого- 
что (занять место) алмаштырыу, урынына 
ҡалыу; заменйть ребёнку мать баланың әсәһе 
урынына ҡалыу

ЗАМЕНИТЬСЯ сов. алмашыныу, алышы
ныу; шум заменился звуками музыки шау-шыу 
музыка тауышы менән алмашынды 

ЗАМЕНЙТЬ несов. см. заменйть 
ЗАМЕНЙТЬСЯ несов. 1. см. заменйться 

2. страд, от заменйть
ЗАМЁР м\ спец. см. замерить; замер объёма

күләмде үлсәү
ЗАМЕРЁТЬ сов. 1. туҡтап (ҡатып) ҡалыу, 

шып туҡтау, шаҡ ҡатыу; замереть от ужаса ҡур
ҡыуҙан ҡатып ҡалыу 2. перен. туҡтау, тыныу, 
тымыу, тымып (тынып) ҡалыу; движение замер
ло хәрәкәт туҡтаны; звуки замерли тауыштар 
тымды; работа замерла эш туҡтап ҡалды 3. (ос
таться невысказанным, непроизнесённым — о 
словах, звуках) әйтелмәй (һөйләнмәй) ҡалыу; 
слова замерли на устах һүҙҙәр әйтелмәй ҡалды 
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ЗАМЕРЗАНИЕ
ЗАМЕРЗАНИЕ с см. замерзать; замерзание 

воды һыуҙың туңыуы ♦ точка замерзания физ. 
туңыу нөктәһе; на точке замерзания бер урында, 
үҙгәрешһеҙ

ЗАМЕРЗАТЬ несов. см. замёрзнуть
ЗАМЕРЗНУТЬ сов. 1. (оледенеть) туңыу; 

река замёрзла йылға туңған 2. туңып үлеү, 
һыуыҡтан һәләк булыу, өшөү; замёрзнуть на до
роге юлда туңып үлеү; цветы замёрзли сәскәләр 
өшөгән 3. разг. ныҡ өшөү, туңыу; у меня за
мёрзли руки ҡулдарым ныҡ өшөнө 

ЗАМЁРИВАТЬ несов. см. замерить 
ЗАМЁРИТЬ сов. үлсәү, үлсәп сығыу; за

мерить длину оҙонлоҡто үлсәү
ЗАМЁРНЫЙ, -ая, -ое үлсәү ...ы; замёрная 

установка үлсәү ҡорамалы
ЗАМЕРТВО нареч. иҫтән яҙып, һушһыҙ бу

лып; упасть замертво һушһыҙ булып йығылыу 
ЗАМЁРЩИК м үлсәүсе 
ЗАМЕРЙТЬ несов. см. замерить 
ЗАМЁС м\ спец. 1. см. замесить; замес теста 

ҡамыр баҫыу 2. (полученная при замешивании 
масса) баҫма, болғанған нәмә, иҙмә, болғама; 
муки осталось только на один замес он бер иҙ 
мәлек ҡалды

ЗАМЕСИТЬ сов. что баҫыу, иҙеү, баҫып 
(иҙеп) ҡуйыу; замесйть тёсто ҡамыр баҫыу 

ЗАМЕСИТЬСЯ сов. иҙелеү, баҫылыу; грязь 
замесйлась батҡаҡ иҙелде

ЗАМЕСТИ сов. 1. что һепереү, һепереп 
өйөү; заместй сор в 5тол сүп-сарҙы мөйөшкә 
һепереп өйөү 2. кого-что и без доп. күмеү, ҡап
лау, баҫыу, күмеп (баҫып) китеү; дорогу замело 
снегом безл. юлды ҡар баҫып киткән 3. перен., 
прост, ҡулға алыу, эләктереү ♦ заместй 
след(ы) эҙен юйыу (юғалтыу)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ м урынбаҫар; заместйтель 
директора директор урынбаҫары

ЗАМЕСТИТЕЛЬСТВО с ваҡытлыса эшләү 
(кеше урынында), урынбаҫар булыу 

ЗАМЕСТЙТЬ сов. см. замещать 2 
ЗАМЕТАТЬ I несов. см. заместй 
ЗАМЕТАТЬ II сов. что типсеү, типсеп 

сығыу; заметать рукава еңдәрҙе типсеп сығыу 
ЗАМЕТАТЬСЯ сов.', разг. ары-бире һуғы

лыу, үрһәләнеп йөрөү; заметаться в отчаянии ни 
эшләргә белмәй ары-бире һуғылыу

ЗАМЕТИТЬ сов. 1. кого-что күреү, күреп 
ҡалыу (алыу), һиҙеү; заметить дымок вдалй 
алыҫта төтөн күреп ҡалыу; я за ним ничего пло
хого не заметил мин унда бер насарлыҡ та 
һиҙмәнем 2. кого-что (отметить, запомнитъ) 
иҫкә алып ҡуйыу, хәтерҙә ҡалдырыу; заметить 
улицу урамды хәтерҙә ҡалдырыу 3. что (поме
тить) билдәләү, билдә ҡуйыу; заметить стра- 
нйцу кнйги китаптың битен билдәләү 4. әйтеү, 
тиеү; “Хорошо” , — заметил он “Яҡшы”, — 
тине ул

ЗАМЁТКА ж 1. билдә, тамға; замётка на сте
не стенаға яһалған билдә 2. ҡыҫҡа яҙма, 
яҙма(лар); замётки в блокноте блокноттағы 
ҡыҫҡа яҙма; путевые замётки юл яҙмалары 
3. ҡыҫҡа мәҡәлә; газётная замётка гәзиттәге 
ҡыҫҡа мәҡәлә ♦ брать (взять) на замётку яҙып 
ҡуйыу; хәтерҙә (иҫтә) ҡалдырыу

ЗАМЕТНО 1. нареч. һиҙелерлек (беленерлек) 
дәрәжәлә, хәтһеҙ; он замётно похудёл ул хәтһеҙ 
ябыҡҡан 2. в знач. сказ., безл. һиҙелеп (беле
неп) тороу, күренеп тороу; было замётно, что он 
волнуется уның тулҡынланыуы һиҙелеп тора ине 

ЗАМЁТНЫЙ, -ая, -ое 1. һиҙелеп (беленеп, 
күренеп) торған, һиҙелерлек, беленерлек; за 
мётный след от ранёния күренеп торған яра эҙе 
2. (видный, известный) күренекле, билдәле; он 
человёк замётный ул билдәле кеше

ЗАМЕТЫВАТЬ несов. см. заметать II 
ЗАМЕЧАНИЕ с 1. иҫкәрмә, күрһәтмә; вёрное 

замечание дөрөҫ күрһәтмә 2. (выговор) шелтә, 
иҫкәртмә, киҫәтеү; сдёлать замечание иҫкәртмә, 
киҫәтеү яһау; критйческое замечание тәнҡитле 
иҫкәртмә

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое иҫ киткес, бы
на тигән, һоҡланғыс, бик яҡшы, бик шәп; заме
чательный писатель бик шәп яҙыусы; заме
чательный человёк бына тигән кеше 

ЗАМЕЧАТЬ несов. см. заметить 
ЗАМЕЧАТЬСЯ несов. 1. һиҙелеү, һиҙелеп 

(күренеп) тороу, күренеү; замечаются прйзна- 
ки усталости арығанлыҡ билдәләре һиҙелеп тора 
2. страд, от замечать

ЗАМЕЧТАТЬСЯ сов. хыялға бирелеү (батыу, 
сумыу), онотолоп тороу

ЗАМЕШАТЕЛЬСТВО с  1. буталсыҡлыҡ, бу
талыш, тәртипһеҙлек; внестй замешательство 
буталыш индереү 2. (смущение) ҡаушау, ҡау
шап ҡалыу, аптыраш; прийтй в замешательство 
аптырашта ҡалыу; проявйть замешательство 
ҡаушап ҡалыу

ЗАМЕШАТЬ сов. кого-что, во что ҡатнаш
тырыу, бутау, тартыу, ылыҡтырыу (берәй эшкә, 
енәйәткә)', замешать в политйческие дела 
сәйәси эштәргә ҡатнаштырыу

ЗАМЕШАТЬСЯ сов. 1. уст. ҡатнашыу, ҡы
ҫылыу; замешаться в неприятную историю 
хәүефле эшкә ҡатнашыу 2. (затеряться) инеп 
юғалыу, буталып китеү; замешаться в толпё ха
лыҡ араһына инеп юғалыу

ЗАМЕШИВАТЬ I несов. см. замесйть 
ЗАМЕШИВАТЬ II несов. см. замешать 
ЗАМЕШИВАТЬСЯ I несов. 1. см. заме 

сйться 2. страд, от замёшивать I
ЗАМЕШИВАТЬСЯ II несов. 1. см. заме

шаться 2. страд, от замёшивать II
ЗАМЕШКАТЬСЯ сов.; разг. оҙаҡлау, яй ҡы

ланыу, мыштырлау; замешкаться с ответом 
яуап менән яй ҡыланыу



ЗАМЕЩАТЬ несоә. 1. (заменять собой) уры
нын алыу, биләү, урынына ҡуйыу, алмаштырыу; 
замещать должность секретаря секретарь уры 
нын алыу 2. кого (временно) алмаштырып тороу, 
урынына ҡалыу; замещать директора директор 
урынына ҡалыу

ЗАМЕЩЕНИЕ с см. замещать; замещение 
вакантной должности вакант вазифаны биләү 

ЗАМИГАТЬ сов. 1. күҙҙәрҙе бер асып бер йо
ма башлау 2. (замерцать) йымылдау, емелдәү, 
йым-йым (ем-ем) итеү; замигали звёзды йон
доҙҙар ем-ем итә башланы

ЗАМИНИРОВАТЬ сов. что миналау, мина 
һалыу, миналар ҡуйып сығыу; заминировать 
мост күпергә мина һалыу

ЗАМИНКА ж; разг. 1. тотҡарлыҡ, ҡамасау; в 
деле вышла замйнка эштә тотҡарлыҡ килеп 
сыҡты 2. ыҡ-мыҡ итеү, тотлоғоу; говорйть с за 
мйнкой тотлоғоп һөйләү

ЗАМИРАНИЕ с см. замирать; замирание зву 
ков тауыштарҙың тымыуы ♦ с замиранием сердца 
тын да алмай, бик ныҡ тулҡынланып, ҡото осоп 

ЗАМИРАТЬ несов. см. замереть 
ЗАМКНУТОСТЬ ж 1. йомоҡлоҡ, аралашмау - 

санлыҡ, асылып (һөйләшеп) бармау; замкну
тость характера холоҡтоң йомоҡлоғо 2. сиклән
гәнлек; замкнутость пространства арауыҡтың 
сикләнгәнлеге

ЗАМКНУТЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от замкнуть
2. прил. ҡатнашмай (һөйләшеп бармай) торған, 
аралашмаусан, йомоҡ; замкнутый человек йомоҡ 
кеше 3. прил. (замыкающийся) тоташтырылған; 
замкнутая кривая тоташтырылған ҡыя һыҙыҡ 
4. прил. сикләнгән, ябыҡ; замкнутое прост
ранство сикләнгән арауыҡ

ЗАМКНУТЬ сов. что 1. прост, бикләү, йо
ҙаҡлау; замкнуть дверь ишекте бикләү 2. тоташ
тырыу, яһау; замкнуть круг түңәрәк яһау; замк
нуть цепь эл. сымды тоташтырыу (ток сыга- 
нагына)

ЗАМКНУТЬСЯ сов. 1. прост, бикләнеү; за
мок замкнулся йоҙаҡ бикләнде 2. (соединиться) 
тоташыу; цепь замкнулась эл. сым тоташты 3. во 
что, в чём (кеше менән) аралашмау, бикләнеү, 
йомоҡланыу, йомолоу; замкнуться в семейном 
кругу ғаилә эсендә генә йомолоп йәшәү

ЗАМОГИЛЬНЫЙ, -ая, -ое разг. (о голосе) 
ҡарлыҡҡан, тоноҡ, ер аҫтынан килгән кеүек; за 
могйльный голос тоноҡ тауыш

ЗАМОК м замок, һарай; средневековый за
мок урта быуат һарайы ♦ воздушные замки буш 
хыял

ЗАМОК м 1. йоҙаҡ, бик; дверной замок ишек 
йоҙағы; внутренний замок эске йоҙаҡ; запереть 
на замок йоҙаҡлау (бикләү, йоҙаҡ һалыу) 
2. воен. затвор, замок; замок орудия ҡорал за- 
могы 3. тех. замок (агас ҡорамалдарҙың өлөш-

ЗАМОРЫШ
тәрен ялгау ысулы) ♦ держать под замком бик
ле тотоу; за семью замками ете ҡат бик аҫтында 

ЗАМ бКНУТЬ сов.; прост, ебеү, бүртеү, ше
шенеү; бельё замокло кер ебене; доски замокли 
таҡталар шешенгән

ЗАМОЛВИТЬ: замолвить слово (словечко)
(кеше өсөн) һүҙ әйтеп ебәреү (цтенеп, һорап) 

ЗАМОЛКАТЬ несов. см. замолкнуть 
ЗАМбЛКНУТЬ сов. туҡталыу, тымыу, ты

мып (тынып) ҡалыу; звуки замолкли тауыштар 
тымып ҡалды; ребёнок замолк бала тымды 

ЗАМОЛЧАТЬ I сов. 1. һөйләүҙән (һүҙҙән) 
туҡтау, тымыу, шымыу; рассказчик замолчал 
һөйләүсе һүҙенән туҡтаны 2. перен. яҙмай баш
лау, (хат) яҙыуҙан туҡтау 3. перен. атыуҙан 
туҡтау, атмай башлау; пулемёт замолчал пулемет 
атыуҙан туҡтаны

ЗАМОЛЧАТЬ II сов. что; разг. белә тороп 
өндәшмәү (әйтмәү, йәшереү); замолчать проис
ходящие события булып ятҡан ваҡиғалар ту
раһында белә тороп өндәшмәү

ЗАМОРАЖИВАНИЕ с см. заморозить; замо
раживание рыбы балыҡ туңдырыу; заморажива
ние зарплаты эш хаҡын арттырмау

ЗАМОРАЖИВАТЬ несов. см. заморозить 
ЗАМОРГАТЬ сов. күҙ ҡыҫҡылау (йомғолау), 

сылт-сылт йомоу
ЗАМОРДОВАТЬ сов. кого-что; прост, яфа 

сиктереү, интектереү, ғазаплау
ЗАМОРИТЬ сов.; разг. кого-что яфалау, ин

тектереү; заморйть лошадь атты интектереү 
(яфалау) ♦ заморйть червячка тамаҡ ялғау, 
ҡапҡылап алыу

ЗАМ ОРбЖ ЕННЫ Й, -ая, -ое 1. прич. от за
морозить 2. прил. туң, туңған, туңдырылған; за
мороженное лицо туңған бит

ЗАМ ОРбЗИТЬ сов. 1. кого-что туңдырыу, 
ҡатырыу; заморозить мясо итте туңдырыу 
2. что; разг. һыуытыу; заморозить пйво һыраны 
һыуытыу 3. что; перен. арттырмау, үҙгәрешһеҙ 
ҡалдырыу, файҙаланмай тотоу, туҡтатыу; замо
розить зарплату эш хаҡын арттырмау; замо
розить фонды фондтарҙы файҙаланмай тотоу 

ЗАМОРОЗКИ мн. (ед. заморозок м) ҡырау; 
весенние заморозки яҙғы ҡырауҙар; осенние 
заморозки көҙгө ҡырауҙар

ЗАМОРОСИТЬ сов. һибәләй (быҫҡаҡлай) 
башлау; дождь заморосил ямғыр һибәләй (быҫ
ҡаҡлай) башланы

ЗАМ ОРбЧИТЬ сов. кого-что; разг. башты 
әйләндереү (ҡаңғыртыу)

ЗАМ бРСКИЙ, -ая, -ое трад.-поэт., уст. 
диңгеҙ аръяғы(ндағы); заморские страны диңгеҙ 
аръяғы илдәре

ЗА М бРЫ ПТ м; разг. өтөк, сибек, бүлтерек 
(цҫмәй, ҡатып ҡалган мал-тыуар, ҡош-ҡорт 
йәки кешегә ҡарата)
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ЗАМОСТИТЬ
ЗАМОСТИТЬ сов. что таш түшәү (йәйеү); 

замостйть улицу урамға таш түшәү
ЗАМОТАТЬ I сов. 1. что урау, сырмау, урап 

ҡуйыу; замотать шёю платком яулыҡ менән 
муйынды урап ҡуйыу 2. кого; перен., прост, 
(утомитъ, измучитъ) арытыу, хәлдән тайҙы
рыу, арманһыҙ булыу (итеү); замотать лошадь 
атты хәлдән тайҙырыу

ЗАМОТАТЬ II сов. чем (начатъ мотать) 
болғай (һелкә, сайҡай) башлау, һелкеү; замотать 
хвостом ҡойроҡ болғай башлау; замотать голо
вой баш һелкеү

ЗАМОТАТЬСЯ сов. 1. чем; разг. сырмалыу, 
уралыу; замотаться шарфом шарф менән ура
лыу 2. перен., прост, (утомиться, измучить
ся) арыу, арманһыҙ булыу, интегеп бөтөү

ЗАМОЧИТЬ сов. что 1. еүешләү, сылатыу; 
замочйть нбги аяҡ(ты) сылатыу 2. ебетеү, һыуға 
һалып (батырып) ҡуйыу; замочйть бельё керҙе 
ебетеү; замочйть коноплю киндерҙе (тарманы) 
һыуға һалыу

ЗАМОЧИТЬСЯ сов. еүешләнеү, сыланыу; 
ноги замочились аяҡ еүешләнде

ЗАМбЧНЫ Й, -ая, -ое йоҙаҡ, бик ...ы; за
мочная скважина йоҙаҡ тишеге

ЗАМУЖ: выйти (выходйть) замуж кейәүгә 
(тормошҡа, иргә) сығыу; выдать (отдать) замуж 
кейәүгә биреү

ЗАМУЖЕМ нареч. кейәүҙә, ирҙә, тормошта; 
быть замужем кейәүҙә булыу

ЗАМУЖЕСТВО с ирҙә булыу, ир менән 
йәшәү; счастлйвое замужество ир менән бәхетле 
булыу (йәшәү), бәхетле никах

ЗАМУЖНИЙ, -яя, -ее ирле, иргә сыҡҡан, ир 
менән торған; замужняя женщина ирле ҡатын; 
замужняя жизнь ир менән йәшәү

ЗАМУРЛЫКАТЬ сов. 1. (о кошке) мырлау, 
мырылдай башлау 2. что; перен. (тихо запеть) 
эстән генә йырлау (көйләү), мөңрәү

ЗАМУРОВАТЬ сов. кого-что томалап (кәп
ләп) ҡуйыу; замуровать окно тәҙрәне кәпләп 
ҡуйыу

ЗАМУРбВЫВАТЬ несов. см. замуровать 
ЗАМУСбЛИВАТЬ несов. см. замусолить 
3 АМУСбЛИВАТЬСЯ несов. 1. см. заму 

солиться 2. страд, от замусоливать
ЗАМУСбЛИТЬ сов. что; разг. керләндереү, 

ҡайышландырыу, майға ҡатырып бөтөрөү
ЗАМУСбЛИТЬСЯ сов.; разг. ҡайышланып 

бөтөү, майға ҡатып бөтөү
ЗАМУСОРИТЬ сов. что сүпләндереү, сүп- 

сар тултырыу
ЗАМУСОРИТЬСЯ сов. сүпләнеп бөтөү, сүп- 

сар менән тулыу
ЗАМУТИТЬ сов. что 1. буръяҡлау, болған

дырыу, ҡомартыу; замутйть воду һыуҙы 
буръяҡлау (ҡомартыу) 2. перен. тынысһыҙ хәлгә 
килтереү, болартыу

ЗАМУТИТЬСЯ сов. 1. буръяҡланыу, болған
сыҡланыу, ҡомарыу; река замутйлась йылға 
болғансыҡланды 2. тынысһыҙ хәлгә килеү, бо
ларыу

ЗАМУТНЁТЬ сов. буръяҡланыу 
ЗАМУХРЫШКА м и ж; прост, өтөк, хәс

трүш (хәлһеҙ, йонсоу кешегә ҡарата)
ЗАМУЧИТЬ сов. кого 1. ғазаплап (язалап) 

үлтереү; его замучили в тюрьме уны төрмәлә 
язалап үлтергәндәр 2. яфалау, йонсотоу, интек
тереү, ыҙалатып (йонсотоп, яфалап, интектереп) 
бөтөү; болезнь замучила ребёнка баланы ауы 
рыу (сир) йонсотто

ЗАМУЧИТЬСЯ сов. яфаланып (йонсоп, 
йөҙәп) бөтөү, тамам интегеү (йонсоу)

ЗАМША ж замша (йомшаҡ кцн); туфли из 
замши замша туфли

ЗАМ ШЕВЫЙ, -ая, -ое замша, замшанан 
эшләнгән; замшевые перчатки замша бирсәткә 

ЗАМШЁЛЫЙ, -ая, -ое мүкләнгән, мүк баҫҡан 
(ҡаплаған); замшелый пень мүк баҫҡан төп(һә) 

ЗАМЫВАТЬ несов. см. замыть 
ЗАМЫЗГАННЫЙ, -ая, -ое прост. 1. прич. 

от замызгать 2. прил. бысраҡ, керле, бысранған, 
керләнгән; замызганный костюм бысраҡ костюм 

ЗАМЫЗГАТЬ сов. что; прост, бысратып 
(керләндереп) бөтөү, бысраҡҡа (кергә) ҡаты
рыу; замызгать брюки салбарҙы бысратып бөтөү 

ЗАМЫЗГИВАТЬ несов. см. замызгать 
ЗАМЫКАНИЕ с см. замыкать ♦ короткое 

замыкание эл. ҡыҫҡа замыкание
ЗАМЫКАТЬ несов. 1. см. замкнуть 2. что 

(бытъ в конце) иң артта барыу, артында (осон
да, аҙағында) булыу; замыкать отряд отрядтың 
аҙағында барыу

ЗАМЫКАТЬСЯ несов. 1. см. замкнуться 
2. страд, от замыкать

ЗАМЫКАЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от замы
кать 2. в знач. сущ. замыкающий м арттан ба
рыусы (сафҡа ҡарата)

ЗАМЫСЕЛ м 1. ниәт, теләк, уй; осуществйть 
замысел ниәтте тормошҡа ашырыу 2. (идея) төп 
фекер, төп идея; замысел пьёсы пьесаның төп 
идеяһы

ЗАМЫСЛИТЬ сов. что и с неопр. уйлап 
ҡуйыу, ниәтләү; замыслить побег ҡасырға уйлап 
ҡуйыу, ҡасырға ниәтләү

ЗАМЫСЛОВАТОСТЬ ж хикмәтлелек, аңлау
ға ҡыйын (ауыр) булыу; замысловатость ответа 
яуаптың хикмәтлелеге

ЗАМЫСЛОВАТЫЙ, -ая, -ое хикмәтле, аң
лауы ҡыйын (ауыр), әкәмәт, сәйер; замысло
ватый вопрос хикмәтле һорау; замысловатая 
речь аңлауы ауыр телмәр

ЗАМЫТЬ сов. что йыуып бөтөрөү (китеү); 
замыть пятно тапты йыуып бөтөрөү; дождь за
мыл следы ямғыр эҙҙәрҙе йыуып киткән



ЗАНОСЧИВО
ЗАМЫЧАТЬ сов. мөңрәй (баҡыра) башлау, 

мөңрәп (баҡырып) ебәреү
ЗАМЫШЛЙТЬ несов. см. замыслить
ЗАМЙТЬ сов. что; разг. 1. иҙеп ташлау; за

мять окурок тәмәке төпсөгөн иҙеп ташлау
2. баҫырып ҡалдырыу, йомоу, туҡтатыу; замять 
дёло эште баҫырып ҡалдырыу

ЗАМЙТЬСЯ сов.; разг. 1. ҡаушап ҡалыу, 
ҡаушап туҡтап ҡалыу; он замялся у ворот ул 
ҡапҡа янында ҡаушап туҡтап ҡалды 2. ни 
әйтергә белмәү, ыҡ-мыҡ итеү; он замялся и 
замолчал ул ыҡ-мыҡ итте лә өндәшмәй туҡтап 
ҡалды

ЗАНАВЕС м шаршау, ҡорма, ҡорған, пәрҙә; 
поднять занавес шаршауҙы күтәреү; опустить 
занавес шаршауҙы төшөрөү ♦ под занавес берәй 
эш-хәлдең аҙағында

ЗАНАВЁСИТЬ сов. что шаршау ҡороу; за
навесить окно тәҙрәгә пәрҙә ҡороу

ЗАНАВЁСИТЬСЯ сов.; разг. шаршау (ҡор
ма) менән ҡороп ҡуйыу, ҡапланыу

ЗАНАВЁСКА ж ҡорған, ҡорма, пәрҙә; 
оконная занавеска тәҙрә ҡорғаны; купить ткань 
для занавески ҡормаға тауар һатып алыу 

ЗАНАВЁШИВАТЬ несов. см. занавесить 
ЗАНАВбЗИТЬ сов. что 1. с.-х. тиреҫләү, ти

реҫ менән ашлау 2. прост, ҡыйлау, сүпләү; за
навозить двор ишек алдын ҡыйлау

ЗАНАШИВАТЬ несов. см. заносйть II 
ЗАНЕВЁСТИТЬСЯ сов.; разг. үҫеп етеү, буй 

етеү (ҡыҙҙарға ҡарата); девушки заневести
лись ҡыҙҙар үҫеп етте

ЗАНЕМЁТЬ сов.; разг. ойоу; рука занемела
ҡул ойоно

ЗАНЕМбЧЬ сов.; уст. ауырып китеү, сыр
хап тороу

ЗАНЕРВНИЧАТЬ сов.; разг. ҡыҙып (асыу
ланып, борсолоп) китеү, туҙына башлау

ЗАНЕСЕНИЕ с см. занести 1—3; занесение 
в спйсок исемлеккә индереү

ЗАНЕСТИ сов. 1. что индереп биреү (сығыу, 
ҡуйыу); занестй кнйгу китапты индереп биреү; 
занестй вещи в комнату әйберҙәрҙе бүлмәгә ин
дереп ҡуйыу 2. кого-что (яҙмаға) индереү, яҙып 
ҡуйыу, теркәү; занестй в протокол протоколға 
теркәү; занестй в спйсок исемлеккә яҙып ҡуйыу
3. что күтәреү, һоноу; занестй руку для удара 
һуғырға ҡул күтәреү 4. кого-что безл. баҫыу, 
баҫып (ҡаплап) китеү; снегом занесло дорогу 
юлды ҡар баҫҡан 5. безл. ситкә сығарыу, алып 
китеү, барып төшөү; машйну занесло в канаву 
машина канауға барып төштө 6. что күсереп 
ҡуйыу, шылдырыу; занестй конец бревна 
бүрәнәнең башын күсереп ҡуйыу 7. кого-что 
(алып) барып индереү (инеү); его занесло в тол
пу ул төркөм эсенә барып инде

ЗАНЕСТИСЬ I сов.; разг. эреләнеп (маһа
йып) китеү

ЗАНЕСТЙСЬ II сов. йомортҡа һала башлау 
ЗАНИЖАТЬ несов. см. занизить 
ЗАНИЖЕНИЕ с см. занизить; занижение 

норм нормалар кәметеү
ЗАНИЖЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от за 

нйзить 2. прил. кэм, түбән; занйженные требо
вания түбән талаптар

ЗАНИЗИТЬ сов. что түбәнәйтеү, кәметеү; 
занизить нормы нормаларҙы кәметеү; занизить 
оценки билдәләрҙе түбәнәйтеү

ЗАНИМАТЕЛЬНОСТЬ ж  ҡыҙыҡлыҡ, мэрэ- 
кэлек; занимательность игры уйындың кы-
ҘЫҠЛЫҒЫ

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое ҡыҙыҡлы, ма
уыҡтырғыс; занимательная грамматика ҡыҙыҡ
лы грамматика; занимательный рассказ ҡыҙыҡ
лы хикәйә

ЗАНИМАТЬ I несов. см. занять I 
ЗАНИМАТЬ II несов. см. занять II 
ЗАНИМАТЬСЯ I несов. см. занимать I
ЗАНИМАТЬСЯ II несов. 1. чем шөғөлләнеү, 

булышыу, әҙерләнеү; заниматься свойм делом 
үҙ эшең менән булышыу; заниматься в библио
теке китапханала әҙерләнеү (уҡып ултырыу); 
заниматься хозяйством хужалыҡ менән шөғөл
ләнеү 2. с кем-чем уҡытыу, дәрес үткәреү; зани
маться с учениками уҡыусылар менән дәрес 
үткәреү

ЗАНОВО нареч. яңынан, ҡабаттан, ҡайта
нан, өр-яңынан; сделать работу заново эште 
яңынан эшләү; заново создать отрасль про
мышленности сәнәғәттең берәй тармағын өр- 
яңынан булдырыу

ЗАНОЗА 1. ж шырау, сүп; вытащить занозу 
из пальца бармаҡтан шырауҙы алыу 2. м и ж; 
прост, (о придирчивом, язвительным человеке) 
бәйләнсек, һағыҙаҡ

ЗАНбЗИСТЫ Й, -ая, -ое разг. 1. шыраулы, 
ҡытыршы; занозистая доска шыраулы таҡта 
2. перен. бәйләнсек; занозистый человек
бәйләнсек кеше

ЗАНО ЗИ ТЬ сов. что шырау ҡаҙалтыу 
(инеү); занозйть палец бармаҡҡа шырау индереү 

ЗА Н бС  м (снежный) көрт, һырын, һырынты; 
(песчаный) өйөм, ҡом баҫыу

ЗАНОСИТЬ I несов. см. занестй 
ЗАНОСИТЬ II сов. что (кейеп) туҙҙырыу, 

таушалдырыу, тетеү; заносйть пальто пальтоны 
туҙҙырыу

ЗАНОСИТЬСЯ I несов. 1. см. занестйсь I; 
2. страд, от заносйть I

ЗАНОСИТЬСЯ II сов. туҙыу, таушалыу, те
телеү; носкй заносйлись ойоҡбаштар туҙҙы 

ЗАНбСНЫ Й, -ая, -ое ситтән килтерелгән; за
носные камни ситтән килтерелгән таштар

ЗАНбСЧИВО нареч. эре, тәкәббер, һауалы; 
вестй себя заносчиво үҙеңде эре тотоу



ЗАНОСЧИВОСТЬ
ЗАНбСЧИВОСТЬ ж эрелек, тәкәбберлек, 

һауалылыҡ, маһайыу санлыҡ; отличаться за
носчивостью тәкәбберлек менән айырылып тороу 

ЗАНбСЧИВЫ Й, -ая, -ое эре, тәкәббер, һауа
лы, маһайыусан; заносчивый вид тәкәббер 
ҡиәфәт; заносчивый ответ һауалы яуап

ЗАНОЧЕВАТЬ сов. ҡуныу, ҡунып ҡалыу, 
йоҡлап сығыу; заночевать в поле яланда ҡуныу 

ЗАНОЧЕВЫВАТЬ несов. см. заночевать 
ЗАНбШ ЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от зано- 

сйть II; 2. прил. туҙған, иҫке; заношенная ру
башка туҙған күлдәк

ЗАН^ДА м и ж) прост., презр., бран. эс бо
шорғос (йән көйҙөргөс) кеше, йән көйөгө

ЗАНУДНЫЙ и ЗАНУДЛИВЫЙ, ая, ое 
прост, ялҡытҡыс, мыжыҡ, бәйләнсек

ЗАНУЗДАТЬ сов. кого ауыҙлыҡлау; зануз
дать лошадь атты ауыҙлыҡлау

ЗАНУЗДЫВАТЬ несов. см. зануздать 
ЗАНУМЕРОВАТЬ сов. что номерлап сығыу, 

номер һуғыу
ЗАНУМЕРбВЫ ВАТЬ несов. см. зануме

ровать
ЗАНЫТЬ сов. 1. һыҙлай (әрней) башлау; 

больная нога заныла ауыртҡан аяҡ һыҙлай баш
ланы 2. (захныкать) шыңшый (һуҡрана) башлау 

ЗАНЙТИЕ с 1. см. занять II 1—3, 6 ; занятие 
города ҡаланы алыу 2. эш, һәнәр; род занятий 
эш төрө; выбирать себе занятие үҙеңә һәнәр 
һайлау 3. мн. занятия уҡыу(ҙар), дәрес(тәр); в 
школах началйсь занятия мәктәптәрҙә уҡыу ба
шланды

ЗАНЙТНОСТЬ ж; разг. ҡыҙыҡлыҡ; за
нятность рассказа хикәйәнең ҡыҙыҡлығы

ЗАНЙТНЫЙ, -ая, -ое разг. ҡыҙыҡ(лы), ма
уыҡтырғыс, күңелле; занятное зрелище ҡыҙыҡ 
тамаша

ЗАН ЯТбЙ , -ая, -ое эше күп (булған), эштән 
бушамаған, эшкә мәшғүл; занятой человек 
эштән бушамаған кеше

ЗАНЯТОСТЬ ж эш күплек, эштән бушамау, 
мәшғүллек; ссылаться на занятость эш күплеккә 
һылтаныу

ЗАНЯТЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от занять II;
2. прил. только кратк. ф. (несвободный) буша
маған, буш булмаған, буш түгел; я сегодня 
занят мин бөгөн буш түгел

ЗА Н Й Т ЬI сов. что бурысҡа (үтескә) алыу, 
алып тороу; занять денег аҡса алып тороу

ЗАНЙТЬ II сов. 1. что алыу, биләү, алып 
тороу, тултырыу; книги заняли всю полку ки
таптар тотош кәштәне тултырҙы 2. алыу, 
биләү, урынлашыу; занять место урын алыу; 
занять первое место в соревновании ярышта 
беренсе урын алыу 3. что (какую-л. долж
ность) булып эшләү; занять место секретаря 
секретарь булып эшләү 4. (продлиться)
ваҡыт(ты) алыу, барыу, дауам итеү; сборы

заняли один час йыйыныу бер сәғәт ваҡытты 
алды 5. кого-что ҡыҙыҡһындырыу, мауыҡты
рыу; его заняла мысль о поездке в Москву 
уны Мәскәүгә барыу уйы ҡыҙыҡһындырҙы; за
нять разговорами хәбәр менән мауыҡтырыу 
6. что алыу, яулап алыу; занять деревню ау
ылды алыу; занять неприятельский город до 
шман ҡалаһын алыу

ЗАНЙТЬСЯ I сов. 1. чем шөғөлләнә (эшләй) 
башлау, тотоноу; заняться работой эшкә тото
ноу; заняться спортом спорт менән шөғөлләнә 
башлау; заняться литературой әҙәбиәт менән 
шөғөлләнә башлау 2. с кем-чем; разг. булышлыҡ 
(ярҙам) итеү, шөғөлләнеү; заняться с отстающи
ми учениками артта ҡалған уҡыусылар менән 
шөғөлләнеү 3. кем-чем иғтибар итеү, ҡыҙыҡ
һыныу; заняться своим здоровьем һаулығыңа 
иғтибар итеү; заняться газетой гәзит менән 
ҡыҙыҡһыныу

ЗАНЙТЬСЯ II сов. 1. тоҡаныу, ҡабыныу, 
янып китеү; дом занялся өй янып китте 2. таң 
ата башлау (һыҙылыу); заря занялась таң ата 
башланы

ЗАбБЛАЧНЫ Й, -ая, -ое 1. болоттар өҫтөн
дәге, болоттарҙан юғары (бейек); заоблачные 
вершйны болоттарҙан юғары тау түбәләре 2. пе- 
рен. хыялый, буш; заоблачные мечты буш хы
ялдар

ЗА О Д Н б нареч. 1. (вместе) бергәләп, бер 
булып, берләшеп; действовать заодно с кем-л. 
берәйһе менән бергәләп эш итеү 2. разг. (попут
но, кстати) бер ыңғайҙа, бер рәттән, бер юлы; 
купйте заодно и кнйгу бер ыңғайҙа китап та 
һатып алығыҙ

ЗАОЗЕРНЫЙ, -ая, -ое күл аръяғындағы; за
озёрное село күл аръяғындағы ауыл

ЗАОКЕАНСКИЙ, -ая, -ое океан аръяғын
дағы; заокеанские страны океан аръяғындағы 
илдәр

ЗАОРАТЬ сов.', разг. аҡырып ебәреү, 
ҡысҡыра башлау

ЗАОСТРЁННОСТЬ ж киҫкенлек, үткерлек; 
политйческая заострённость выступления сы 
ғыштың сәйәси киҫкенлеге

ЗАОСТРЁННЫЙ, ая, ое 1. прич. от заос 
трйть 2. прил. осло, ослайып торған; заострён
ные вершйны осло түбәләр; заострённый сук ос 
ло ботаҡ

ЗАОСТРИТЬ сов. что 1. ослау, үткерләү; за 
острйть карандаш ҡәләмде ослау 2. перен. киҫ
кенләштереү, көсәйтеү; заострйть вопрос мәсьә
ләне киҫкенләштереү; заострйть внимание на 
чём-л. нимәгәлер иғтибарҙы көсәйтеү

ЗАОСТРИТЬСЯ сов. 1. ослайыу, ослайып ҡа
лыу; его нос заострился уның танауы ослайып 
ҡалған 2. перен. (обостриться) киҫкенләшеү, 
ҡырҡыулашыу; вопрос заострился мәсьәлә киҫ
кенләште
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ЗАПАРКА
ЗАОСТРЙТЬ несов. см. заострить 
ЗАОСТРЙТЬСЯ несов. 1. см. заострйться 

2. страд, от заострять
ЗАбХАТЬ сов.', разг. ах та ух итеү, ахылдай 

башлау
ЗАбЧН ИК м и ЗАбЧНИЦА ж ситтән тороп 

уҡыусы
ЗАбЧН О  нареч. 1. үҙенән башҡа, үҙе юҡта; 

хвалйть заочно үҙе юҡта маҡтау 2. ситтән тороп; 
учйться заочно ситтән тороп уҡыу

ЗАбЧНЫ Й, -ая, -ое 1. үҙе юҡта (үҙенән 
башҡа) булған; заочный суд үҙенән башҡа 
булған суд 2. ситтән тороп ...ы; заочное обу
чение ситтән тороп уҡыу; заочное отделение 
ситтән тороп уҡыу бүлеге

ЗАПАВШИИ, -ая, -ее 1. прич. от запасть 
2. прил. (впалый) эскә батҡан; запавшие щёки 
эскә батҡан яңаҡтар

ЗАПАД м 1. (сторона света) көнбайыш; на 
ходйться к западу от моста күперҙән көнбайыш
та булыу 2. (Западная Европа) Көнбайыш, Көн
байыш Европа илдәре

ЗАПАДАТЬ несов. см. запасть 
ЗАПАДНИК м көнбайышсы (көнбайышсы- 

лыҡты яҡлаусы)
ЗАПАДНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое көнбайышсы- 

лыҡ ...ы; западническое движение көнбайыш 
сылыҡ хәрәкәте

ЗАПАДНИЧЕСТВО с көнбайышсылыҡ 
( X I X  6. 40 — 50 йй. Рәсәйҙә барлыҡҡа килгән 
ижтимаги агым\ уның вәкилдәре, славянофил
дарҙан айырмалы рәцештә, Көнбайыш Еәропа- 
ның капиталистик цҫеш юлы Рәсәй өсөн дә 
ярай тип һанай)

ЗАПАДНЫЙ, -ая, -ое 1. көнбайыш, көнбайы
штан; западный вётер көнбайыштан иҫкән ел; 
западная гранйца көнбайыш сик 2. Көнбайыш 
...ы; западные страны Көнбайыш илдәре; запад
ная литература Көнбайыш әҙәбиәте

ЗАПАДНЙ ж 1. ҡапҡан, тоҙаҡ, тәпе; ставить 
западню ҡапҡан ҡороу 2. перен. тоҙаҡ; попасть 
в западню тоҙаҡҡа эләгеү

ЗАПАЗДЫВАНИЕ с см. запаздывать 
ЗАПАЗДЫВАТЬ несов. см. запоздать 
ЗАПАИВАТЬ несов. см. запаять 
ЗАПАЙКА ж 1. ҡурғашлау, паятлап ямау 

(ҡурғаш иретеп бөтәштереү); запайка самовара 
самауырҙы ҡурғашлау 2. ҡурғаш ялатылған, па
ятлаған урын

ЗАПАКОВАТЬ сов. что төрөп бәйләү, төргәк
ләү; запаковать вёщи әйберҙәрҙе төрөп бәйләү 

ЗАПАКбВЫВАТЬ несов. см. запаковать
ЗАПАКОСТИТЬ сов. что\ прост, бысратып 

бөтөү, әшәкеләү; запакостить пол иҙәнде бысра
тып бөтөү

ЗАПАЛ I м 1. запал, тоҡандырғыс, ҡабыҙғыс; 
орудййный запал орудие запалы 2. разг. дәрт, 
ҡабыныу санлыҡ

ЗАПАЛ II м; спец. яныу (мал ауырыуы, 
гәҙәттә, аттарҙа)

ЗАПАЛ III м; с.-х. көйөк (игендең башаҡта 
көйөце)

ЗАПАЛИВАТЬ I несов. см. запалить I 
ЗАПАЛИВАТЬ II несов. см. запалйть II 
ЗАПАЛИВАТЬСЯ I несов. см. запалиться I 
ЗАПАЛИВАТЬСЯ II несов. см. запалйться II
ЗАПАЛИТЬ I сов. что', прост, ут төртөү 

(һалыу), үртәү, үрт һалыу, яндырып (үртәп) 
ебәреү; запалйть солому һаламға ут төртөү 

ЗАПАЛИТЬ II сов. кого', прост., спец, атты 
яндырыу (ныҡ ҡыуып йәки ҡыҙган көйө һыу 
эсереп)

ЗАПАЛИТЬ III сов.', прост, ата башлау, ут 
асыу

ЗАПАЛИТЬСЯ I сов/, прост, тоҡаныу; све
ча запалилась шәм тоҡанды

ЗАПАЛИТЬСЯ II сов.', прост., спец, яныу 
(атҡа ҡарата)

ЗАПАЛЬНИК м сыйғыс, һыҙма (осҡон бирә 
торган ҡорал)

ЗАПАЛЬНЫЙ, -ая, -ое тоҡандырғыс; за
пальный шнур тоҡандырғыс бау

ЗАПАЛЬЧИВОСТЬ ж яндырайлыҡ, ҡыҙыу
лыҡ, ҡыҙыу ҡанлылыҡ; излишняя запальчи
вость артыҡ яндырайлыҡ; наговорить лишнего в 
запальчивости ҡыҙыулыҡ менән артығын әйтеп 
ташлау

ЗАПАЛЬЧИВЫЙ, -ая, -ое ҡыҙыу, яндырай, 
асыулы, ярһыу, ҡыҙыу ҡанлы; запальчивый чело
век ҡыҙыу кеше; запальчивый ответ асыулы яуап 

ЗАПАМЯТОВАТЬ сов. что', уст., прост. 
онотоп ебәреү, хәтерҙән сығарыу

ЗАПАНИБРАТА нареч.', разг. тартынмай- 
нитмәй, тартыныуһыҙ, үҙ кеше кеүек; сходйться 
запанибрата тартынмай-нитмәй аралашыу

ЗАПАНИБРАТСТВО с; разг. тартынмау, әр
һеҙлек; допускать запанибратство әрһеҙлек 
күрһәтеү

ЗАПАРИВАНИЕ с см. запаривать; запарива 
ние кормов мал аҙығын бешекләү 

ЗАПАРИВАТЬ несов. см. запарить
ЗАПАРИТЬ сов. 1. что (обработать кипят

ком, паром) парға тотоу, бешекләү, бешереү; за
парить отруби көрпә бешекләү; запарить шёлк
тех. ебәкте бешекләү 2. кого; прост, (в бане) 
ныҡ сабындырыу, хәлдән тайҙырғансы сабынды
рыу 3. кого; прост, (загнать) ҡара тиргә тө
шөрөү, аҡ күбеккә батырыу (атҡа ҡарата) 

ЗАПАРИТЬСЯ сов. 1. разг. бүртеү, шеше
неү; бочка запарилась мискә бүртенгән 
2. прост, (в бане) сабынып хәлдән тайыу, хәл 
бөткәнсе сабыныу 3. прост, (утомиться) арып 
бөтөү, арып хәлдән тайыу

ЗАПАРКА I ж 1. (обработка кипятком, па
ром) бешекләү, парлау 2. спец, (приспособле
ние) бешекләгес
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ЗАПАРКА
ЗАПАРКА II ж; прост, (эш күплектән) тир- 

ләп бешеү
ЗАПАРНИК м; с.-х. аҙыҡ парлағыс 
ЗАПАРШИВЕТЬ сов.; разг. таҙланыу, ҡор

саңғылау, таҙ төшөү
ЗАПАРЫВАТЬ сов. см. запороть I 
ЗАПАС м 1. в разн. знач. запас, һаҡлам; за

пас товаров тауар һаҡламы; запасы нефти 
нефть һаҡламы; золотой запас алтын һаҡламы; 
шить с запасом запас менән тегеү 2. воен. запас 
(хәрби хеҙмәттән ебәрелеп, ғәскәри иҫәпкә 
ҡуйылыу); лейтенант запаса запастағы лейте
нант; уволить в запас запасҡа ебәреү ♦ про за
пас һаҡлыҡ өсөн, кәрәк була ҡалһа тип; запас 
слов һүҙ байлығы

ЗАПАСАТЬ несов. см. запастй 
ЗАПАСАТЬСЯ несов. 1. см. запастись 

2. страд, от запасать
ЗАПАСЛИВОСТЬ л  : һаҡсыллыҡ, хәстәрле- 

лек; запасливость хозяйки хужабикәнең хәс- 
тәрлелеге

ЗАПАСЛИВЫЙ, -ая, -ое хәстәрле, хәстәрлек
ле, һаҡсыл; запасливый хозяин хәстәрлекле 
хужа

ЗАПАСНИК I м; разг. запастағы ғәскәри 
хеҙмәткәр

ЗАПАСНИК II м һаҡлағыс, һаҡлау урыны; 
запасники музея музейҙың һаҡлағыстары

ЗАПАСНбЙ и ЗАПАСНЫЙ, ая, ое 1. за 
пас, запас ...ы, һаҡлыҡ; запасные части машины
машинаның запас частары; запасной игрок запас 
уйынсы 2. воен. запастағы; запасной командный 
состав запастағы команда составы 3. в знач. 
сущ. запасной м; воен. запаста тороусы, запас
тағы; призыв запасных запастағыларҙы саҡырыу 

ЗАПАСТИ сов. что, чего әҙерләү, әҙерләп 
ҡуйыу; запастй дрова на зиму ҡышҡа утын 
әҙерләп ҡуйыу

ЗАПАСТИСЬ сов. чем әҙерләп ҡуйыу, хәс
тәрләү; запастйсь продуктами аҙыҡ-түлек әҙер
ләп ҡуйыу ♦ запастйсь терпением түҙемлек күр
һәтеү (түҙеү)

ЗАПАСТЬ сов. 1. батыу, төпкә батыу 
(төшөү), эскә батыу; глаза у него запали уның 
күҙҙәре эскә (төпкә) батҡан; клавиши запали 
баҫмаҡтар төпкә батҡан 2. разг. төшөү, төшөп 
китеү; монета запала в прореху кармана аҡса 
кеҫә тишегенә төшөп китте 3. перен. (запечат
леться) үтеп инеү, һеңеү; слова его глубоко за
пали мне в душу уның һүҙҙәре минең күңелемә 
үтеп инде 4. перен. (проникнутъ) үтеп инеү, 
төшөү; в комнату запал луч солнца бүлмәгә 
ҡояш нуры төштө

ЗАПАТЕНТОВАТЬ сов. что патент алыу; 
запатентовать изобретение уйлап тапҡан нәмәгә 
патент алыу

ЗАПАХ м  еҫ; приятный запах хуш еҫ; запах 
цветов сәскә еҫе

ЗАПАХАТЬ сов. что 1. һөрөп ташлау; запа
хать поле яланды һөрөп ташлау 2. с.-х. (при
крытъ землёй путём вспашки) һөрөп күмдереү; 
запахать навоз тиреҫте һөрөп күмдереү 

ЗАПАХИВАТЬ I несов. см. запахать 
ЗАПАХИВАТЬ II несов. см. запахнуть 
ЗАПАХИВАТЬСЯ I несов. см. запахивать I 
ЗАПАХИВАТЬСЯ II несов. 1. см. запах

нуться 2. страд, от запахивать II
ЗАПАХНУТЬ сов. еҫ килеү, еҫ сыға башлау; 

запахло дымом төтөн еҫе килә башланы
ЗАПАХНУТЬ сов. что 1. сабыуҙы ҡаплау 

(ябыу), ҡаплап (ябып) ҡуйыу; запахнуть шубу 
тун сабыуын ҡаплау 2. разг. (задёрнутъ) тө
шөрөү, тартып (ҡороп) ҡуйыу; запахнуть зана
веску ҡорманы тартып ҡуйыу

ЗАПАХНУТЬСЯ сов. төрөнөү, ураныу; за
пахнуться в халат халатҡа төрөнөү

ЗАПАЧКАТЬ сов. кого-что 1. буяу, бысра
тыу, ҡарайтыу; запачкать костюм чернйлами ко 
стюмды ҡара менән бысратыу 2. перен., разг. 
(опозорить) (исеменә) тап төшөрөү, ҡара яғыу, 
бысратыу; запачкать доброе ймя (яҡшы) исемгә 
тап төшөрөү

ЗАПАЧКАТЬСЯ сов. бысраныу, буялыу; за
пачкаться грязью батҡаҡҡа буялыу

ЗАПАШКА ж; с.-х. 1. һөрөү; тракторная за
пашка трактор менән һөрөү 2. һөрөлгән ерҙең 
күләме

ЗАПАШНИК м; с.-х. запашник (һай һөрә 
торған һабан)

ЗАПАЙТЬ сов. что ҡурғашлау, ҡурғаш яла
тыу, паятлау, паятлап ямау; запаять кастрюлю 
кәстрүлде ҡурғашлап ямау

ЗАПЁВ м 1. йыр башы (кцмәк йырҙа яңғыҙ 
башҡарыла торған өлөш) 2. (зачин) кереш, 
әҫәрҙең башы

ЗАПЕВАЛА м ж ж башлап йырлаусы (кцмәк 
йырҙа)

ЗАПЕВАТЬ несов. что и без. доп. башлап 
йырлау, йыр башлау

ЗАПЁВКА ж см. запёв
ЗАПЕКАНКА ж запеканка (1. ярманан, 

иҙелгән картуфтан, эремсектән ҡыҙҙырып бе
шерелгән ашамлыҡ 2. еләк-емеш, тәм-том ша
рабы)

ЗАПЕКАТЬ несов. см. запёчь 
ЗАПЕКАТЬСЯ несов. 1. см. запёчься

2. страд, от запекать
ЗАПЕЛЕНАТЬ сов. кого-что биләп ҡуйыу, 

биләүгә урау; запеленать ребёнка баланы биләп 
ҡуйыу

ЗАПЕЛЕНГОВАТЬ сов. что; спец, тотоу, 
урынын билдәләү, пеленгылау (радиостанцияны) 

ЗАПЁНИТЬ сов. что күбекләндереү 
ЗАПЁНИТЬСЯ сов. күбекләнеү, күбекләнә 

башлау; вино запенилось шарап күбекләнә баш
ланы
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ЗАПЛАТА
ЗАПЕРЁТЬ сов. 1. что бикләү, бикләп ҡуй

ыу; запереть комнату бүлмәне бикләү 2. кого- 
что ябып (бикләп) ҡуйыу; запереть кошку в чу
лане бесәйҙе соланға бикләп ҡуйыу 3. кого-что; 
перен. ҡамап алыу, юлын бикләү; запереть флот 
неприятеля дошман флотын ҡамап алыу

ЗАПЕРЁТЬСЯ сов. бикләнеү, бикләнеп алыу; 
запереться в комнате бүлмәлә бикләнеү; дверь 
заперлась ишек бикләнде

ЗАПЕРШИТЬ сов. б е з л р а з г .  ҡымырйытыу, 
әсетеү; у меня запершило в горле тамағымды 
ҡымырйыта

ЗАПЕСТРЁТЬ сов. 1. (о чём-л. пёстром) сы
барланып күренеү; перед глазами запестрели
поля күҙгә сыбарланып баҫыуҙар күренә башла
ны 2. йыш күренә башлау (осрау); его ймя запе
стрело в газетах уның исеме гәзиттәрҙә йыш 
күренә башланы

ЗАПЁТЬ сов. 1. йырлап ебәреү, йырлай баш
лау 2. (о птицах) һайрап ебәреү, һайрай баш
лау; (о петухе) ҡысҡырып ебәреү, ҡысҡыра 
башлау

ЗАПЕЧАЛИТЬСЯ сов.', разг. моңһоуланыу, 
күңелһеҙләнеү, бойоғоп китеү

ЗАПЕЧАТАТЬ сов. что 1. мисәтләп ҡуйыу, 
мисәтләү; запечатать конверт конвертты мисәт- 
ләү; запечатать квартиру фатирҙы мисәтләп 
ҡуйыу 2. йәбештереп ҡуйыу, йәбештереү; запе
чатать письмо хатты йәбештереү

ЗАПЕЧАТЛЕВАТЬ несов. см. запечатлеть 
ЗАПЕЧАТЛЕВАТЬСЯ несов. 1. см. запечат

леться 2. страд, от запечатлевать
ЗАПЕЧАТЛЕТЬ сов. кого-что 1. кәүҙәләнде

реү; запечатлеть на картйне кого-л. берәйһен 
картинала кәүҙәләндереү 2. күңелдә (иҫтә) ҡал
дырыу, күңелгә алыу; запечатлеть события в 
памяти ваҡиғаларҙы күңелдә ҡалдырыу

ЗАПЕЧАТЛЕТЬСЯ сов. күңелгә һеңеп 
ҡалыу, иҫтә ҡалыу, тәрән эҙ ҡалдырыу; память 
о матери запечатлелась в его душе әсәһе ту 
раһындағы иҫтәлек уның күңеленә һеңеп ҡалды 

ЗАПЕЧАТЫВАТЬ несов. см. запечатать 
ЗАПЁЧЬ сов. что 1. (испечь в тесте) 

ҡамырға төрөп бешереү; запечь яблоко в тесте 
алманы ҡамырға төрөп бешереү 2. ҡурыу, 
ҡыҙҙырыу; запечь макароны макарон ҡыҙ
ҙырыу

ЗАПЁЧЬСЯ сов. 1. ҡурылып (ҡыҙарып) бе
шеү; картошка запеклась картуф ҡыҙарып 
бешкән 2. (о крови) ойошоу, ҡатыу 3. (о губах) 
кибеү, ярылыу

ЗАПИВАТЬ I несов. см. запить I
ЗАПИВАТЬ II несов.', разг. эскегә һабышыу, 

өҙлөкһөҙ эсеү
ЗАПИЛИТЬ сов. 1. что', спец, (бер аҙ) бы

сып ҡуйыу; запилйть доску таҡтаны бер аҙ бы
сып ҡуйыу 2. кого; разг. бәйләнеп (мыжып) йон
сотоу

ЗАПИНАТЬСЯ сов. см. запнуться 
ЗАПИНКА ж тотлоғоу; говорйть без запйнки

тотлоҡмай һөйләү
ЗАПИРАТЕЛЬСТВО с ғәйепте танымау, 

ғәйепте инҡар итеү
ЗАПИРАТЬ несов. см. запереть 
ЗАПИРАТЬСЯ несов. 1. см. запереться 

2. страд, от запирать
ЗАПИСАТЬ сов. 1. что яҙыу, яҙып алыу (ҡу

йыу, барыу); записать лекцию лекцияны яҙып 
алыу; записать адрес адресты яҙып ҡуйыу; за
писать речь на магнитофон телмәрҙе магнито 
фонға яҙып алыу 2. кого-что яҙып (теркәп) ҡуй
ыу, яҙыу, теркәү; записать на приём ҡабул итеү 
исемлегенә яҙып ҡуйыу; записать в очередь си
ратҡа яҙыу

ЗАПИСАТЬСЯ сов. 1. яҙылыу; записаться в 
библиотеку китапханаға яҙылыу; записаться на
приём к врачу табипҡа инергә яҙылыу 2. прост. 
никах теркәү, яҙылышыу; записаться во Дворце 
бракосочетаний Никах һарайында яҙылышыу 

ЗАПИСКА ж 1. яҙыу, яҙыулы ҡағыҙ, ҡулхат; 
служебная запйска рәсми яҙыу; объяснйтельная 
запйска аңлатмалы яҙыу; отправить запйску 
яҙыу (ҡулхат) ебәреү 2. мн. запйски яҙмалар; 
учёные запйски ғилми яҙмалар; путевые за
пйски юл яҙмалары 3. мн. запйски (в названии 
научных изданий) хәтирәләр, иҫтәлектәр

ЗАПИСНбЙ, -ая, -ое яҙыу ...ы; записная 
кнйжка яҙыу дәфтәре, ҡуйын дәфтәре 

ЗАПИСЫВАТЬ несов. см. записать 
ЗАПИСЫВАТЬСЯ несов. 1. см. записаться 

2. страд, от запйсывать
ЗАПИСЬ ж 1. яҙып алыу, яҙыу; запись в 

школу мәктәпкә яҙыу; запись на плёнку плен
каға яҙыу 2. яҙма, яҙыу; запись лекции лекция 
яҙмаһы; тетрадь с записями яҙыулы дәфтәр 

ЗАПИТЬ I сов. что, чем (артынан) эсеп ебә
реү (ҡуйыу); запйть лекарство водой дарыу ар
тынан һыу эсеп ебәреү

ЗАПИТЬ II сов.', разг. туҡтауһыҙ эсеү, эскегә 
һабышыу

ЗАПИХАТЬ сов. кого-что', разг. тыңҡыслап 
(тығыҙлап) тултырыу, тығыу; запихать бумаги в 
стол ҡағыҙҙарҙы өҫтәл тартмаһына тыңҡыслап 
тултырыу

ЗАПИХИВАТЬ несов. см. запихать и за
пихнуть

ЗАПИХНУТЬ сов. см. запихать 
ЗАПЛАКАННЫЙ, -ая, -ое йәшле, илаған; за

плаканные глаза йәшле күҙҙәр
ЗАПЛАКАТЬ сов. илап ебәреү, илай башлау; 

заплакать от обйды ғәрлектән илап ебәреү
3 АПЛАНЙР ОВАТЬ сов. что планлаш

тырыу, планлаштырып ҡуйыу; запланйровать 
поездку юлға (сәфәргә) сығыуҙы планлаштырыу 

ЗАПЛАТА ж ямаулыҡ, ямау; наложйть за
плату ямау һалыу



ЗАПЛАТИТЬ
ЗАПЛАТИТЬ сов. 1. что и без доп. түләү; 

заплатить за товар тауар өсөн түләү 2. чем ҡай
тарыу, түләү; заплатйть за добро добром яҡшы 
лыҡҡа яҡшылыҡ менән ҡайтарыу ♦ заплатйть 
головой баш менән яуап биреү

ЗАПЛАТКА ж; уменъш. от заплата 
ЗАПЛАЧКА л  : (свадебный обряд) сеңләү 
ЗАПЛЕВАТЬ сов. 1. кого-что төкөрөп бысра

тыу, төкөрөп бөтөү (тултырыу); заплевать пол 
иҙәнгә төкөрөп бөтөү 2. что төкөрөп һүндереү 
(тәмәке төпсөгөн)

ЗАПЛЕВЫВАТЬ несов. см. заплевать
ЗАПЛЕСКАТЬ сов. кого-что сәпсеү, сәсрәтеп 

бөтөү, сәсрәтеп еүешләү, сайпылтыу, сайпылды- 
рыу; заплескать пол водой иҙәнгә һыу сәсрәтеп 
бөтөү

ЗАПЛЕСКАТЬСЯ сов. сәсрәй башлау, сай
пылып китеү

ЗАПЛЕСНЕВЕЛЫЙ и ЗАПЛЕСНЕВЕЛЫЙ,
-ая, -ое күгәргән; заплесневелый хлеб күгәргән 
икмәк

ЗАПЛЕСНЕВЕТЬ сов. күгәреү, үңәҙләнеү; 
булка заплесневела ҡалас күгәргән

ЗАПЛЁСНЕТЬ с о в р а з г .  см. заплесневеть 
ЗАПЛЕСНЕТЬ сов. кого-что (һыу) сәсрәү, 

тулыу, һирпелеү; волна заплеснула лодку 
тулҡын кәмәгә һирпелде

ЗАПЛЕСТЙ сов. что 1. үреү, үреп ҡуйыу; 
заплестй волосы сәсте үреп ҡуйыу 2. (оплести, 
покрытъ чем-л. вьющимся) сырмап алыу, үреп 
ҡаплау

ЗАПЛЕТАТЬ несов. см. заплестй
ЗАПЛЕТАТЬСЯ несов. 1. саҡ-саҡ (тәнтерәк

ләп) атлау, көскә баҫыу (атлау); ноги запле
таются от усталости арыуҙан аяҡтар көскә атлай 
2. бәйләнеү, көрмәлеү; у него от волнения язык 
стал заплетаться тулҡынланыуҙан (уның) теле 
көрмәлә башланы 3. страд, от заплетать

ЗАПЛЁЧНЫЙ, -ая, -ое арҡа ...ы, артмаҡ, 
биштәр; заплечный мешок арҡа того

ЗАПЛЁЧЬЕ с; прост. 1. елкә тамыры 2. ел- 
кәлек (йөксөләрҙең йөк ташыганда елкәһенә 
ҡуя торган ҡулайлама)

ЗАПЛОМБИРОВАТЬ сов. что 1. (поло
жить пломбу) пломбалау, пломба ҡуйыу (ҡуй
ҙырыу), яматыу; запломбировать зуб тешкә 
пломба ҡуйыу 2. (запечатать пломбой) пломба
лау, пломба һалыу; запломбировать вагон вагон
ды пломбалау

ЗАПЛОМБИРОВЫВАТЬ несов. см. заплом
бировать

ЗАПЛУТАТЬСЯ сов.; прост, аҙашыу, юлдан 
яҙыу; заплутаться в лесу урманда аҙашыу

ЗАПЛЫВ м; спорт, йөҙөү, йөҙөш (йөҙөц 
буйынса ярыш); заплыв на короткую дис
танцию яҡын араға йөҙөш

ЗАПЛЫВАТЬ I несов. см. заплыть I 
ЗАПЛЫВАТЬ II несов. см. заплыть II

ЗАПЛЫТЬ I сов. (йыраҡҡа) йөҙөп китеү, 
йөҙөп барып сығыу; заплыть на середйну рекй
йылға уртаһына йөҙөп китеү

ЗАПЛЫТЬ II сов. 1. (наполниться, покрыть
ся чем-л. текучим) эркелеп (ташып, иреп) ағыу; 
свеча заплыла май шәм иреп аҡты 2. (покрыть
ся жиром, отёками) ҡаплау, баҫыу, ҡыҫылыу, 
бөрөлөү; глаза заплыли күҙҙәрен май баҫҡан 

ЗАПЛЯСАТЬ сов. что и без доп. бейергә 
төшөү, бейей башлау

ЗАПНУТЬСЯ сов. 1. абыныу, һөрөнөү; за
пнуться за порог тупһаға һөрөнөү 2. перен. тот
лоғоу, тотлоғоп (туҡталып) ҡалыу; запнуться на 
первом слове беренсе һүҙҙә үк тотлоғоп ҡалыу 

ЗАПОВЕДНИК м заповедник, ҡурсаулыҡ 
(тирә-яҡ мөхитте тәбиги хәлендә һаҡлай 
торган урын); Башкирский заповедник Баш
ҡорт ҡурсаулығы

ЗАПОВЁДНЫЙ, -ая, -ое 1. тыйылған, тейел- 
мәй торған; заповедный лес тейелмәй торған ур
ман 2. сер итеп һаҡланған, йәшерен; заповедные 
мысли йәшерен уйҙар

ЗАПОВЕДЬ ж 1. дини ҡанун, дин ҡушыуы 
2. перен., высок, васыят, бурыс

ЗАПОДЛИЦб нареч.; спец. тигеҙ итеп, бер 
кимәлдә; сделать порог заподлицо с полом 
тупһаны иҙән менән бер кимәлдә яһау

ЗАПОДОЗРИВАТЬ несов. см. заподозрить 
ЗАПОДОЗРИТЬ сов. кого-что, в чём шик

ләнә башлау, шикләнеү, шик төшөү, (кемдәндер) 
күреү; заподозрить во лжи алдаша тип шик
ләнеү

ЗАПОЕМ нареч.; разг. 1. туҡтауһыҙ, бер туҡ
тамай, тыйыла алмай; пить запоем туҡтауһыҙ 
эсеү 2. перен. баш күтәрмәй(енсә), тын да алмай, 
йотолоп; читать запоем баш күтәрмәйенсә уҡыу 

ЗАПОЗДАЛЫЙ, -ая, -ое һуңлаған, һуңға 
ҡалған, кисеккән; запоздалая помощь һуңлаған 
ярҙам; запоздалый путник һуңға ҡалған юлаусы 

ЗАПОЗДАНИЕ с һуңлау, һуңға ҡалыу, кисе
геү; прийтй с болыпйм запозданием бик күпкә 
һуңлап килеү

ЗАПОЗДАТЬ сов. һуңлау, һуңға ҡалыу; за
поздать с помощью ярҙам итергә һуңға ҡалыу; 
поезд запоздал поезд һуңланы

ЗАПОИТЬ сов. кого; прост, күп эсереү, ар
тыҡ эсереү; запоить лошадь атты артыҡ эсереү 

ЗА П бЙ  м эскелек сире, өҙлөкһөҙ эсеү; стра
дать запоями эскелек менән сирләү

ЗАПОЛАСКИВАТЬ несов. см. заполоскать 
ЗАПбЛЗАТЬ сов. шыуыша (үрмәләй, им

гәкләй) башлау, шыуышып (имгәкләп, үрмәләп) 
йөрөп китеү; ребёнок заползал по полу бала 
иҙәндә шыуыша башланы

ЗАПОЛЗАТЬ несов. см. заползти 
ЗАПОЛЗТИ сов. үрмәләп (шыуышып, им

гәкләп) инеү, шыуышып инеп китеү; заползтй 
под диван диван аҫтына шыуышып инеү



ЗАПРЕССОВАТЬ
ЗАПОЛНЕНИЕ с см. заполнить, заполнять; 

заполнение анкеты анкета тултырыу
ЗАПОЛНИТЕЛЬ м; спец, (ҡом) ҡатышма 

(бетонға, мастикам һ.б. тығыҙлыҡ өсөн өҫ
тәлә торған матдә); заполнитель для бетона 
бетондың ҡом ҡатышмаһы

ЗАПОЛНИТЬ сов. что 1. (шығырым) тулы, 
килеп тулыу; зрйтели заполнили зал тамашасы
лар залға килеп тулды 2. тултырыу; заполнить 
таблйцу таблица тултырыу

ЗАПОЛНИТЬСЯ сов. тулыу, шығырым ту
лыу; площадь заполнилась народом майҙан ха
лыҡ менән тулды

ЗАПОЛНЙТЬ несов. см. заполнить 
ЗАПОЛНЙТЬСЯ несов. 1. см. заполниться 

2. страд, от заполнять
ЗАПОЛОНИТЬ сов.; в разн. знач. әсир итеү; 

заполонить в бою офицера һуғышта офицерҙы 
әсир итеү; заполонить душу күңелде әсир итеү 

ЗАПОЛОСКАТЬ сов. что сайҡау; заполос
кать пелёнку йүргәкте сайҡау

ЗАПОЛУЧАТЬ несов. см. заполучить 
ЗАПОЛУЧИТЬ сов. кого-что; прост, алыу, 

табып алыу, эләктереү, ҡулға төшөрөү; заполу 
чйть хорошего работника яҡшы хеҙмәткәрҙе та 
бып алыу

ЗАПОЛЫХАТЬ сов.; разг. дөрләп янып ки
теү, ялҡынланып яна башлау; дом заполыхал өй 
дөрләп янып китте

ЗАПОЛЙРНЫЙ, -ая, -ое Поляр түңәрәге 
аръяғындағы; заполярный город Поляр түңәрәге 
аръяғындағы ҡала

ЗАПОЛЙРЬЕ с Поляр түңәрәгенең аръяғы 
ЗАПОМИНАНИЕ с см. запоминать; меха

ническое запоминание механик рәүештә иҫләү, 
асылына төшөнмәй хәтерҙә ҡалдырыу 

ЗАПОМИНАТЬ несов. см. запомнить 
ЗАПОМИНАТЬСЯ несов. 1. см. запомниться 

2. страд, от запоминать
ЗАПОМНИТЬ сов. кого-что хәтерҙә (иҫтә) 

ҡалдырыу, күңелгә һалыу; запомнить стихй 
шиғырҙарҙы хәтерҙә ҡалдырыу

ЗАПОМНИТЬСЯ сов. хәтерҙә (иҫтә) ҡалыу; 
запомниться на всю жизнь ғүмергә иҫтә ҡалыу 

ЗАПОНКА ж ҡаптырма (яғаға, еңгә ҡуйы
ла); золотая запонка алтын ҡаптырма

з а п Ор I м бик, келә, элгес; дверь с запором 
келәле ишек

запОр п м эс ҡатыу, ҡаталау, ҡаталаҡ; 
страдать запором ҡаталау менән интегеү 

ЗАПОРАШИВАТЬ несов. см. запорошить 
ЗАПО РбЖ ЕЦ м; ист. Запорожье казагы 
ЗАПОРОТЬ I сов. кого-что; разг. ҡамсылау, 

үлтергәнсе туҡмау, ярып (һуҡтырып) үлтереү 
ЗАПОРОТЬ II сов. что; прост, (насар эш

ләп) боҙоу, эштән сығарыу; запороть деталь де
талде боҙоу

ЗАПОРОШЙТЬ сов. 1. (һибәләп, яуып) ҡап
лау, яуа башлау; дорогу запорошйло снегом юл
ды ҡырпаҡ ҡар ҡапланы; 2 . прост, ҡом (туҙан, 
сүп) инеү (кцҙгә, ҡолаҡҡа ҡарата); ему запо
рошйло глаза күҙенә туҙан ингән

ЗАПОРОШИТЬСЯ сов. чем ҡапланыу, ябы
лыу; запорошиться снегом ҡырпаҡ ҡар менән 
ҡапланыу; запорошиться мукой онланыу, он 
менән ҡапланыу

ЗАПОТЕВАТЬ несов. см. запотеть
ЗАПОТЕЛЫЙ, -ая, -ое 1. парланған, быу

ланған; запотелое стекло быуланған быяла 
2. прост, тирләгән; запотелая лошадь тирләгән ат 

ЗАПОТЁТЬ сов. 1. парланыу, быуланыу; ок
на запотели тәҙрәләр быуланды 2. прост, тир- 
ләү, тир сығыу; его лоб запотел уның маңлайы
на тир сыҡты

ЗАПОЙСАТЬ сов. кого; прост, билде быуыу; 
запоясать мальчика малайҙың билен быуыу 

ЗАПОЙСЫВАТЬ несов. см. запоясать
ЗАПРАВИЛА м; разг. етәксе, башлыҡ, баш

лап йөрөүсе
ЗАПРАВИТЬ сов. что 1. тығып ҡуйыу, ҡыҫ

тырыу, индереү; заправить брюки в сапогй сал 
бар балағын итек ҡуңысына ҡыҫтырыу 2 . чем 
ҡатыҡлау, һалыу, ҡушыу; заправить суп сме
таной ашҡа ҡаймаҡ һалыу 3. ҡойоу, ҡойҙороу, 
һалыу, заправкалау; заправить автомобйль бен 
зйном автомобилгә бензин ҡойоу ♦ заправить 
койку (кровать) карауатты йыйыштырыу

ЗАПРАВИТЬСЯ сов. 1. разг. яғыулыҡ ҡойоу 
(һалыу), заправкаланыу; заправиться бензйном 
(машинаға) бензин ҡойоу 2 . прост., шутл. туй
ғансы ашап эсеү; хорошо заправиться на дорогу 
юлға туйғансы ашап-эсеп алыу

ЗАПРАВКА ж 1. см. заправить, заправиться 
2. тәмләткес (ҡатыҡ, ҡорот, соус һ.б.); за
правка для супа һурпа тәмләткес

ЗАПРАВЛЙТЬ несов. 1. см. заправить 
2 . обычно чем; прост, алып барыу, башҡарыу; 
заправлять всем домом өйҙәге бөтә эште алып 
барыу

ЗАПРАВЛЙТЬСЯ несов. 1. см. заправиться 
2. страд, от заправлять 1

ЗАПРАВОЧНЫЙ, -ая, -ое яғыулыҡ (янар- 
май) ҡойоу ...ы, май-яғыулыҡ ...ы, заправкалай 
торған, заправкалау ...ы; заправочная станция 
май-яғыулыҡ станцияһы

ЗАПРАВСКИЙ, -ая, -ое разг. бына тигән, 
бик шәп; заправский мастер бына тигән оҫта 

ЗАПРАВЩИК м заправкалаусы, яғыулыҡ 
ҡойоусы

ЗАПРАШИВАТЬ несов. см. запросить 
ЗАПРЕДЁЛЬНЫЙ, -ая, -ое иң аҙаҡҡы, иң 

һуңғы; запредельный срок иң һуңғы срок 
(ваҡыт)

ЗАПРЕССОВАТЬ сов. что преслау, ҡыҫыу, 
тығыҙлау; запрессовать сёно бесән преслау



ЗАПРЕТ
ЗАПРЁТ м тыйыу; наложйть запрёт на что

нимәнелер эшләүҙе тыйыу; без запрета ты
йыуһыҙ ♦ находиться (быть) под запретом ты
йылған булыу

ЗАПРЕТИТЬ сов. кому, что и с неопр. ты
йыу, рөхсәт итмәү; запретить курить тәмәке тар
тыуҙы тыйыу

ЗАПРЁТНЫЙ, -ая, -ое тыйылған, ябыҡ; за
претная зона ябыҡ зона ♦ запретный плод 
ымһындырғыс нәмә

ЗАПРЕЩАТЬ несов. см. запретить 
ЗАПРЕЩАТЬСЯ несов. 1. тыйылыу, рөхсәт 

ителмәү; ходйть по газонам запрещается газон 
буйлап йөрөү тыйыла 2. страд, от запрещать 

ЗАПРЕЩЕНИЕ с см. запретить — запре
щать; запрещение производства ядерного 
оружия ядро ҡоралын етештереүҙе тыйыу

ЗАПРЕЩЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от за 
претйть 2. прил. тыйылған, ярамаған; запрещён
ная кнйга тыйылған китап

ЗАПРИМЁТИТЬ сов. кого-что', прост. 
күреү, күреп ҡалыу (алыу), иҫтә ҡалдырыу; за
приметить знакомого в толпе халыҡ араһында 
танышыңды күреп ҡалыу

ЗАПРИХОДОВАТЬ сов. что керемгә инде
реү, керемгә яҙып ҡуйыу

ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ сов. что 1. про
граммаға һалыу, программа төҙөү (хисаплау ма
шинаһы өсөн) 2. перен. планлаштырыу, планла
штырып ҡуйыу; запрограммйровать свой 
действия үҙ эшеңде планлаштырып ҡуйыу 

ЗАПРОДАВАТЬ несов. см. запродать 
ЗАПРОДАТЬ сов. кого-что алдан һатыу 

(һатып ҡуйыу)
ЗАПРОЕКТИРОВАТЬ сов. что проектлаш

тырыу, проектҡа (планға) индереү; запроек
тировать строительство электростанции элект
ростанция төҙөүҙе проектлаштырыу

ЗАПРОКИДЫВАТЬ несов. см. запрокйнуть 
ЗАПРОКИДЫВАТЬСЯ несов. 1. см. запро 

кйнуться 2. страд, от запрокйдывать
ЗАПРОКИНУТЬ сов. что; разг. артҡа таш

лау (һалыу); запрокйнуть голову башты артҡа 
ташлау

ЗАПРОКИНУТЬСЯ сов.', разг. артҡа кире
леү, ҡайтарылыу, ҡайҡайыу; голова запрокйну- 
лась башы ҡайҡайған

ЗАПРОПАСТИТЬСЯ сов.', прост, әллә 
ҡайҙа китеү, юғалыу, юҡ булыу, олағыу; куда 
он запропастйлся? ҡайҙа юғалды ул?

ЗАПРОПАСТЬ сов. см. запропастйться 
ЗА П РбС  м 1. офиц. һорау, һоратыу, запрос; 

сделать запрос запрос яһау; послать запрос в 
учреждение учреждениеға һорау ебәреү 2. обыч
но мн. запросы ихтыяждар, талаптар; куль
турные запросы мәҙәни ихтыяждар 3. разг. (на
значение чрезмерной цены) артыҡ хаҡ һорау, 
ҙур хаҡ ҡуйыу

ЗАПРОСИТЬ сов. 1. кого-что', офиц. һорау, 
һоратыу, һоратып алыу (алдырыу); запросйть 
справку белешмә һоратып алдырыу 2. что (на
значитъ чрезмерно высокую цену) артыҡ (ҙур) 
хаҡ ҡуйыу (һорау)

ЗАПРОСТО нареч.', разг. 1. тартынмай-нит- 
мәй, тиң күреп; запросто приходйть в гости тар 
тынмай-нитмәй ҡунаҡҡа килеү 2. еңелсә, (ар
тыҡ) көсәнмәй; запросто поднять мешок мукй
бер тоҡ ондо көсәнмәй генә күтәреү

ЗАПРОТЕСТОВАТЬ сов. протест белдереү, 
ҡырҡа ҡаршы сығыу

ЗАПРОТОКОЛИРОВАТЬ сов. что прото
колға индереү, протоколға теркәү

ЗАПРУДА ж быуа; прорвать запруду быуа 
ны йырыу

ЗАПРУДИТЬ сов. что 1. быуыу, быуып ҡу
йыу; запрудйть рёку йылғаны быуып ҡуйыу 
2. перен. тултырыу, ҡаплап алыу; народ запру 
дйл всю площадь халыҡ тотош майҙанды тул
тырҙы

ЗАПРУЖИВАТЬ несов. см. запрудйть
ЗАПРЫГАТЬ сов. һикерә (ырғый, һикерге

ләй) башлау; запрыгать от радости шатлыҡтан 
һикергеләй башлау

ЗАПРЫГИВАТЬ несов. см. запрыгнуть
ЗАПРЫГНУТЬ сов.', разг. һикереп менеү, һи

кереү; кошка запрыгнула на диван бесәй ди 
ванға һикереп менде

ЗАПРЯГАТЬ несов. см. запрячь 
ЗАПРЯГАТЬСЯ несов. 1. см. запрячься 

2. страд, от запрягать
ЗАПРЙЖКА ж 1. см. запрячь запрягать; 

запряжка hjtom (аттарҙы) бер бер артлы теҙеп 
егеү 2. (повозка, экипаж) егеүле ат 3. (сбруя) 
ҡамыт-дуға

ЗАПРЙТАТЬ сов. кого-что 1. разг. йәшереү, 
йәшереп (йыйып) ҡуйыу; запрятать книгу ки
тапты йәшереп ҡуйыу 2. прост, алып барып 
тығыу (ябыу), бикләп ҡуйыу (төрмәгә һ.б.)

3 АПРЙТАТЬСЯ сов.', разг. йәшеренеү, йәше
неү, ҡасыу, боҫоу

ЗАПРЙТЫВАТЬ несов. см. запрятать 
ЗАПРЙТЫВАТЬСЯ несов. 1. см. запрятать

ся 2. страд, от запрятывать
ЗАПРЙЧЬ сов. кого-что 1. егеү; запрячь 

лошадь ат егеү; 2. перен., разг. егеү; запрячь в 
работу эшкә егеү

ЗАПРЙЧЬСЯ сов.', разг. егелеү; запрячься в 
работу эшкә егелеү

ЗАПУГАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от запугать
2. прил. ҡурҡынған, ҡурҡаҡ, ҡурҡып бөткән, 
ҡото алынған; запуганный ребёнок ҡурҡаҡ бала 

ЗАПУГАТЬ сов. кого-что ҡурҡытыу, ҡурҡы
тып бөтөү, ҡотон алыу, өркөтөү; запугать уг
розами янап ҡурҡытыу

ЗАПУГИВАТЬ несов. см. запугать 
ЗАПУДРИВАТЬ несов. см. запудрить
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ЗАРАБОТАТЬСЯ
ЗАПУДРИТЬ сов. что пудра һөртөү, кершән 

яғыу; запудрить лицо биткә пудра һөртөү
ЗАПУСК м см. запустйть I 2, 3, 5, 6; запуск 

ракеты ракета осороу
ЗАПУСКАТЬ I несов. см. запустйть I 
ЗАПУСКАТЬ II несов. см. запустйть II 
ЗАПУСТЁНИЕ с см. запустеть; дом в запус

тении йорт ташландыҡ хәлдә
ЗАПУСТЁТЬ сов. ташландыҡ хәлгә килеү 

(төшөү), бушап ҡалыу; сад запустел баҡса таш
ландыҡ хәлгә килгән

ЗАПУСТИТЬ I сов. 1. что, чем', разг. ырғы
тыу, бәреү, ебәреү; запустйть камень (камнем) 
таш менән ебәреү 2. что осороу, ебәреү; запус
тйть ракету ракета осороу; запустйть змея ҡағыҙ 
осорғос осороу 3. что; разг. эшләтеп ебәреү, эш
ләтә башлау, тоҡандырыу; запустйть мотор мо
торҙы эшләтеп ебәреү 4. что; разг. тығыу, ты
ғып ебәреү; запустйть руку в карман ҡулды 
кеҫәгә тығыу 5. что; разг. батырыу, ҡаҙау; за
пустйть когти тырнаҡтарҙы батырыу 6. кого- 
что', прост, ебәреү; запустйть карасей в пруд 
быуаға табан балыҡтар ебәреү

ЗАПУСТИТЬ II сов. что 1. ташландыҡ хәлгә 
килтереү, рәтен ебәреү; запустйть хозяйство ху
жалыҡты ташландыҡ хәлгә килтереү; запустйть 
дела эштең рәтен ебәреү 2. (о болезни) аҙҙырыу; 
запустйть болезнь ауырыуҙы аҙҙырыу 3. с.-х. 
һауыуҙы ташлатыу, һыуалдырыу

ЗАПУТАННОСТЬ ж буталсыҡлыҡ; запутан
ность мыслей фекерҙәр буталсыҡлығы

ЗАПУТАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от запу
тать 2. прил. сейәлгән, сеймәлгән; запутанные 
нйтки сейәлгән еп 3. прил.; перен. буталсыҡ; за
путанный вопрос буталсыҡ мәсьәлә

ЗАПУТАТЬ сов. 1. что сейәлдереү, сеймәл
теү, сыуалтыу; запутать нйтки епте сейәлдереү 
2. что бутау, сыуалтыу; запутать дело эште бу
тау 3. кого-что; разг. (сбитъ с толку) яңылы
штырыу, бутау; запутать разведчиков развед
чиктарҙы бутау 4. кого; перен., разг. (впутать) 
бутау, (насар эшкә) ҡатнаштырыу; запутать в 
опасное дело хәүефле эшкә ҡатнаштырыу

ЗАПУТАТЬСЯ сов. 1. сейәлеү, сеймәлеү, сы
уалыу; верёвка запуталась бау сейәлде 2. (ус
ложниться) ҡатмарлашыу, тәртип юғалыу, бута
лыу; дело запуталось эш буталды 3. в чём ура
лыу, эләгеү; запутаться в сетях ауға эләгеү 4. в 
чём и без доп.; разг. ығы-зығы килеү, юғалып 
ҡалыу, буталыу; запутаться в мелочах жйзни 
тормош мәшәҡәттәре менән юғалып ҡалыу
5. разг. (сбиться — о речи, мыслях и т.п.) уй- 
фекерләүҙә буталыу, яңылышыу; свидетель за
путался шаһит (яуабында) буталды 6. прост. 
аҙашып йөрөү, юлдан яҙлығыу; запутаться в ле 
су урманда аҙашып йөрөү

ЗАПУТЫВАТЬ несов. см. запутать

ЗАПУТЫВАТЬСЯ несов. 1. см. запутаться 
2. страд, от запутывать

ЗАПУШИТЬ сов. что бәҫ ҡуныу (ҡаплау), 
бәҫләнеү; йней запушйл окно тәҙрәгә бәҫ ҡунған

ЗАПУЩЕННОСТЬ ж 1. ташландыҡ хәлдә 
булыу; запущенность хозяйства хужалыҡтың 
ташландыҡ хәлдә булыуы 2. (о болезни) аҙған 
булыу

ЗАПУЩЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от запус
тйть II; 2. прил. ҡаралмаған, ташландыҡ хәлгә 
килгән; запущенный сад ташландыҡ хәлгә 
килгән баҡса 3. прил. (о болезни) аҙған; за
пущенная рана аҙған яра

ЗАПЧАСТИ мн. (ед. запчасть ж) (запасные 
части) запас частар

ЗАПЫЛАТЬ сов. 1. дөрләп янып китеү, 
ялҡынланып яна башлау; костёр запылал усаҡ 
дөрләп янып китте 2. (покраснеть) ҡыҙарыу, 
уттай яныу; его щёки запылали биттәре уттай 
янып китте

ЗАПЫЛЙТЬ сов. что туҙанлау, туҙанланды- 
рыу, саңлау, саңландырыу, саң (туҙан) ҡунды
рыу; запылить сапогй итекте саңландырыу

ЗАПЫЛЙТЬСЯ сов. туҙанланыу, саңланыу, 
саң (туҙан) ҡуныу; одежда запылилась кейем 
туҙанланды

ЗАПЫХАТЬСЯ несов.; разг. тын бөтөү 
(ҡыҫылыу); запыхаться от бёга йүгереүҙән тын 
ҡыҫылыу

ЗАПЫХТЁТЬ сов.; разг. 1. аһылдау, ауыр 
тын алыу 2. ухылдау; теплоход запыхтел тепло
ход ухылдай башланы

ЗАПЙСТЬЕ с 1. ҡушҡар (беләҙек) һөйәктәре 
2. уст. (браслет) беләҙек

ЗАПЯТАЯ ж өтөр; поставить запятую өтөр 
ҡуйыу

ЗАПЙТКИ только мн. артбаҫма (каретала 
лакейҙар, хеҙмәтселәр баҫып йөрөц өсөн 
баҫҡыс)

ЗАПЯТНАТЬ сов. 1. кого-что; прям., перен. 
бысратыу, таплау, тап төшөрөү; запятнать ймя 
исемгә тап төшөрөү 2. кого; разг. (в игре в пят
нашки) туп (ҡул) менән уйнаусыға тейеү

ЗАРАБАТЫВАТЬ несов. см. заработать I
ЗАРАБОТАТЬ I сов. что и без доп. 1. эшләп 

табыу; заработать деньги честным трудом 
аҡсаны намыҫлы хеҙмәт менән эшләп табыу 
2. прост, алыу, эләктереү; заработать выговор 
шелтә алыу

ЗАРАБОТАТЬ II сов. (начатъ работать) 
эшләй башлау; машйна заработала машина 
эшләй башланы

ЗАРАБОТАТЬСЯ сов.; разг. 1. (устать от 
работы) күп (оҙаҡ) эшләп арыу, эшләй-эшләй 
арып бөтөү 2. эш менән мауығып китеү, (оҙаҡ) 
күп эшләп ташлау; заработался до полуночи төн 
уртаһына тиклем эшләп ташлағанмын



ЗАРАБОТНЫЙ
ЗАРАБОТНЫЙ: заработная плата эш хаҡы 
ЗАРАБОТОК м 1. эш хаҡы; годовой зарабо

ток йыллыҡ эш хаҡы 2. обычно мн. заработки; 
разг. (ялланып) аҡса эшләү; уходить на зара
ботки аҡса эшләргә китеү

ЗАРАВНИВАТЬ несов. см. заровнять 
ЗАРАЖАЕМОСТЬ ж йогошлолоҡ, йоғошла

ныу; заражаемость пшеницы бойҙайҙың йогош- 
ланыуы

ЗАРАЖАТЬ несов. см. заразить 
ЗАРАЖАТЬСЯ несов. 1. см. заразйться 

2. страд, от заражать
ЗАРАЖЕНИЕ с см. заразить заражать; 

заражение крови ауырыуҙың ҡанға китеүе; за
ражение воздуха һауаның агыуланыуы; радио
активное заражение местности ерҙең (тирә 
яҡтың) радиоактив ҡалдыҡтар менән агыула
ныуы

ЗАРАЖЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от зара- 
зйть 2. прил. ағыулы; заражённый воздух ағыу 
лы һауа

ЗАРАЗ нареч.', разг. бер юлы; зараз скосйли 
всё поле бер юлы бөтә яланды сабып бөттөләр 

ЗАРАЗА ж 1. йоғошло ауырыу; источники 
заразы йоғошло ауырыу сығанаҡтары 2. прост., 
бран. ҡәбәхәт, шаҡшы

ЗАРАЗИТЕЛЬНОСТЬ ж 1. йоғошлолоҡ, 
йоғошло булыу; заразйтельность болезни ауы
рыуҙың йоғошлолоғо 2. перен. тәьҫирлелек, их
ласлыҡ; заразйтельность смёха көлөүҙең их
ласлығы

ЗАРАЗИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. у cm. йоғош
ло, йоғоусан; болезнь заразительна был ауырыу 
йоғошло 2. перен. тәьҫирле, тәьҫир итерлек, 
тәьҫире көслө, мауыҡтырғыс, йоғошло, ихлас; 
заразительный пример тәьҫир итерлек миҫал; 
дурной пример заразйтелен насар ғәҙәт йо 
ғошло, алама ғәҙәттең (ҡылыҡтың) тәьҫире көс
лө; заразительный смех ихлас көлөү

ЗАРАЗИТЬ сов. 1. кого-что, чем йоҡтороу; 
заразить грйппом грипп йоҡтороу 2. что, чем 
ағыулау, бысратыу; заразйть воду фенолом 
һыуҙы фенол менән ағыулау 3. кого-что, чем\ 
перен. (внушитъ свои чувства) арбау, тәьҫир 
итеү, мауыҡтырыу, йоҡтороу; заразйть всех 
своим весельем бөтәһенә лә шат кәйеф 
йоҡтороу

ЗАРАЗИТЬСЯ сов. чем 1. йоҡтороу, йоғоу, 
эләктереү; заразйться грйппом грипп йоҡтороу 
2. перен. бирелеү, эйәреү, ҡушылып китеү; за
разйться общей радостью дөйөм шатлыҡҡа 
ҡушылып китеү

ЗАРАЗНЫЙ, -ая, -ое 1. йоғошло; заразная 
болезнь йоғошло ауырыу 2. разг. йоғошло (ауы
рыуҙар) ...ы; заразное отделение йоғошло ауы
рыуҙар бүлеге

ЗАРАНЕЕ нареч. алдан, алдан уҡ; заранее 
подготовиться алдан уҡ әҙерләнеп ҡуйыу

ЗАРАПОРТОВАТЬСЯ сов.', разг. күп һөйләп 
буталыу, артығын һөйләп ташлау 

ЗАРАСТАТЬ несов. см. зарасти 
ЗАРАСТИ сов. 1. чем и без доп. ҡапланыу, 

(үлән) баҫыу; зарастй мхом мүк менән ҡапла
ныу; сад зарос травой баҡсаны үлән баҫҡан; за
растй бородой һаҡал баҫыу 2. разг. төҙәлеү, 
уңалыу, бөтәшеү; рана заросла яра уңалды 

ЗАРАСТИТЬ сов. 1. чем ҡаплатыу, (үлән 
менән) баҫтырыу; зарастйть травой үлән менән 
ҡаплатыу 2. разг. төҙәлтеү, уңалтыу, бөтәштереү 
(ярага ҡарата)

ЗАРВАТЬСЯ сов.', разг. арттырып ебәреү, 
шашып китеү

ЗАРДЁТЬ сов. ҡыҙарыу, ҡыҙарып китеү; не
босклон зардел күк ҡабағы ҡыҙарҙы

ЗАРДЕТЬСЯ сов. см. зардеть; девушка за
рделась ҡыҙыҡай ҡыҙарып китте

ЗАРЕВЁТЪ сов. 1. үкереп (аҡырып) ебәреү; 
зверь заревел йыртҡыс үкереп ебәрҙе 2. разг. 
аҡырып (үкереп) илап ебәреү, илай башлау; 
дети заревели балалар үкерешеп илап ебәрҙе 

ЗАРЕВО с шәүлә, шаңдаҡ, (офоҡтағы) ҡы
ҙыллыҡ; зарево пожара янғын шәүләһе; зарево 
заката шәфәҡ ҡыҙыллығы

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ сов. кого-что тер
кәү, теркәп ҡуйыу, регистрациялау

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ сое 1. теркәлеү, 
регистрацияланыу; зарегистрироваться у секре
таря секретарҙа регистрацияланыу 2. с кем; 
разг. никах теркәү, яҙылышыу; зарегистриро
ваться в загсе загста никах(ты) теркәү

ЗАРЁЗ м в знач. сказ.\ разг. бәлә, эш харап; 
без денег прямо зарёз аҡсаһыҙ бөтөнләй эш ха
рап ♦ до зарёзу бик, үтә, сиктән тыш

ЗАРЁЗАТЬ сов. кого һуйыу, салыу, боғаҙлау; 
зарезать быка үгеҙ һуйыу; волк зарезал овцу бүре 
һарыҡты боғаҙлаған ♦ без ножа зарезать бысаҡһыҙ 
һуйыу, бик ауыр хәлгә ҡуйыу; хоть зарёжь(те) бер 
нисек тә, һис тә (цлтерһәң дә булмай)

ЗАРЁЗАТЬСЯ сов.', разг. һуйылыу, үҙен-үҙе 
һуйыу

ЗАРЕЗЕРВИ РО ВАТЬ сов. кого-что ре
зервҡа ҡалдырыу, һаҡлап тотоу

ЗАРЕКАТЬСЯ несов. см. заречься 
ЗАРЁЧНЫЙ, -ая, -ое йылга аръягындагы; за

речная улица йылга аръягындагы урам 
ЗАРЁЧЬЕ с йылга аръягы 
ЗАРЁЧЬСЯ сов. -маҫҡа/-мәҫкә ант (тәүбә) 

итеү, һүҙ биреү; заречься курйть тәмәке тарт
маҫҡа тәүбә итеү

ЗАРЖАВЕТЬ и ЗАРЖАВЁТЬ сов. тутығыу, 
тут баҫыу; железная крыша заржавела тимер 
ҡыйыҡ тутыҡҡан

ЗАРЖАВЛЕННЫЙ, -ая, -ое тутыҡҡан, тут 
баҫҡан; заржавленный нож тутыҡҡан бысаҡ 

ЗАРЖ АТЬ сов. кешнәп ебәреү; лошадь 
заржала ат кешнәп ебәрҙе



ЗАРЫЧАТЬ
ЗАРИСОВАТЬ сов. 1. кого-что рәсемен эш

ләү (төшөрөү), һүрәткә төшөрөү; зарисовать 
старика ҡарттың рәсемен эшләү 2. что; разг. 
һүрәт менән тултырыу, рәсем яһап тултырыу; 
зарисовать альбом альбомды һүрәт менән тул
тырыу

ЗАРИСбВКА ж 1. см. зарисовать 2. рәсем, 
һүрәт; сделать зарисовки һүрәттәр яһау 3. лит. 
һүрәтләмә

ЗАРИСбВЫ ВАТЬ несов. см. зарисовать
ЗАРИТЬСЯ несов. на кого-что; прост. 

ҡыҙығыу, күҙ ҡыҙыу; зариться на чужое добро 
кеше байлығына ҡыҙығыу

ЗАРИФМОВАТЬ сов. что рифмалаштырыу, 
рифмаға һалыу; зарифмовать слова һүҙҙәрҙе 
рифмалаштырыу

ЗАРИФМ бВЫ ВАТЬ несов. см. зарифмовать 
ЗАРНИЦА ж ялағай, һаҙағай, нәжәғәй; 

вспыхивают зарницы ялағай ялтырай
ЗАРОВНЙТЬ сов. что тигеҙләү, күмеп ти

геҙләү; заровнять яму соҡорҙо тигеҙләү
ЗАРОВНЙТЬСЯ сов. тигеҙләнеү, күмелеп ти

геҙләнеү
ЗАРОДИТЬ сов. что тыуҙырыу, уятыу; за

родить надежду в ком кемдәлер өмөт уятыу 
ЗАРОДИТЬСЯ сов. тыуыу, барлыҡҡа килеү; 

у меня зародйлась одна мысль миндә бер фекер 
тыуҙы

ЗАРбДЫ Ш  м 1. (у человека, животного) 
яралғы, бала; (у растений) бәбәк 2. перен. ба
шланғыс осор, баш; зародыш болезни ауырыу
ҙың башы; зародыш великих дел бөйөк эш
тәрҙең башы

ЗАРбДЫ Ш ЕВЫ Й, -ая, -ое яралғы ...ы, 
бәбәк ...ы; зародышевые клетки яралғы 
күҙәнәктәре

ЗАРОЖДАТЬ несов. см. зародить 
ЗАРОЖДАТЬСЯ несов. 1. см. зародйться 

2. страд, от зарождать
ЗАРОЖДЕНИЕ с см. зародить, зародйться; 

зарождение жизни тормоштоң барлыҡҡа ки
леүе

ЗАРОЗОВЁТЬ сов. 1. (выделиться розовым 
цветом) алланып (алһыуланып) күренеү 2. (на
чатъ розоветь) алһыуланыу, алланыу, аллана 
башлау; его щёки зарозовели уның бит алмаһы 
алһыуланды

ЗА Р бК  м ант, тәүбә, вәғәҙә; дать зарок тәүбә 
итеү

ЗАРОНИТЬ сов. что 1. разг. төшөрөп 
ебәреү; заронйть ключ за шкаф асҡысты шкаф 
артына төшөрөп ебәреү 2. перен. ҡуҙғатыу, 
тыуҙырыу, уятыу; заронйть сомнение шик 
тыуҙырыу (һалыу) ♦ заронйть йскру чего сатҡы 
һалыу, ниҙер уятыу

ЗАРОНИТЬСЯ сов.; уст. күңелгә инеү, 
йөрәккә үтеү; его слова заронились в душу
уның һүҙҙәре йөрәккә үтте

ЗАРОСЛЬ ж ҡыуаҡлыҡ, әрәмәлек; заросли 
сирени сирень ҡыуаҡлығы

ЗАРПЛАТА ж; разг. (заработная плата) эш 
хаҡы; получйть зарплату эш хаҡы алыу 

ЗАРУБАТЬ несов. см. зарубйть 1, 2, 4 
ЗАРУБЕЖНЫЙ, -ая, -ое сит ил ...ы, сит 

илдәге, сит илдәрҙәге; зарубежная печать сит ил 
матбуғаты

ЗАРУБЙТЬ сов. 1. кого-что сабып үлтереү 
2. что (сделать зарубку) киртеү, киртләсләү, 
киртеп ҡуйыу; зарубйть бревно бүрәнәне киртеп 
ҡуйыу 3. что и без доп.; разг. хәтергә алыу 
(һалыу); зарубйть себе на будущее киләсәккә 
үҙеңә хәтергә алып ҡуйыу 4. горн. (сделать 
вруб) тишеү, ярып ҡуйыу ♦ зарубйть на носу 
(на лбу); зарубйть в памяти ҡолаҡҡа киртеп 
ҡуйыу, онотолмаҫлыҡ итеү

ЗАРУБКА ж тамға, киртек; зарубка на дере
ве ағасҡа һалынған тамға

ЗАРУБЦЕВАТЬСЯ сов. уңалыу, бөтәшеү, ит 
үреү (яра, йөй һ.б. хаҡында); рана зарубце
валась яраға ит үргән

ЗАРУБЦОВЫВАТЬСЯ несов. см. зарубце
ваться

ЗАРУГАТЬ сов. кого; прост, әрләп (тиргәп) 
ташлау, һүгеү

ЗАРУМЙНИВАТЬ несов. см. зарумянить
ЗАРУМЙНИТЬ сов. что 1. ҡыҙартыу, 

алһыуландырыу, алһыу төҫкә индереү; мороз 
зарумянил щёки һыуыҡ битте ҡыҙартты 
2. ҡыҙҙырыу, ҡыҙартҡансы бешереү, йөҙөн кил
тереү; зарумянить пирог бәлештең йөҙөн килте- 
реү

ЗАРУМЙНИТЬСЯ сов. 1. ҡыҙарыу, алһыу
ланыу, алһыу төҫкә инеү; лицо зарумянилось 
бит ҡыҙарҙы 2. ҡыҙарғансы бешеү, йөҙө килеү; 
булка зарумянилась ҡалас ҡыҙарҙы 

ЗАРУЧАТЬСЯ несов. см. заручиться 
ЗАРУЧИТЬСЯ сов. чем (вәғәҙә, һүҙ, риза

лыҡ) алыу, алып ҡуйыу; заручйться под
держкой ярҙамлашырға ризалығын алыу 

ЗАРЫВАТЬ несов. см. зарыть 
ЗАРЫВАТЬСЯ I несов. 1. см. зарыться 

2. страд, от зарывать
ЗАРЫВАТЬСЯ II несов. см. зарваться 
ЗАРЫ ДАТЬ сов. үкереп илай башлау, 

ҡысҡырып илап ебәреү
ЗАРЫСЙТЬ сов. юртып китеү, юрта башлау; 

лошадь зарысйла ат юртып китте
ЗАРЫТЬ сов. кого-что күмеү, күмеп ҡуйыу; 

зарыть в зёмлю ергә күмеү ♦ зарыть талант (в 
зёмлю) талантты (оҫталыҡты) баҫып ҡалдырыу 

ЗАРЫТЬСЯ сов. 1. күмелеү, ҡапланыу, 
бөркәнеү; зарыться в сёно бесәнгә күмелеү; за
рыться в подушку мендәргә ҡапланыу 2. перен. 
сумыу, бирелеү; зарыться в кнйги китапҡа сумыу 

ЗАРЫЧАТЬ сов. ырылдап ебәреү, ырылдай 
башлау



ЗАРЯ
ЗАРЙ ж 1. (утренняя) таң; (вечерняя) 

шәфәҡ; встать с зарёй тандан тороу; на заре 
тандан, таң менән 2. перен. таң; заря новой 
жизни яңы тормош таңы; заря свободы ирек 
таңы ♦ от зарй до зарй көнө-төнө, бер таңдан 
икенсе таңға тиклем; ни свет ни заря таң тише
генән, ҡара таңдан, таң һарыһынан

ЗАРЯБИТЬ I сов. (покрытъ рябью) бөҙөр ме
нән ҡаплана башлау, бөҙөрләнеү; вётер зарябйл 
воду озера ел күл өҫтөн бөҙөр менән ҡапланы 

ЗАРЯБИТЬ II сов. (начатъ рябитъ) асыҡ 
булып күренмәү, сыбарланып китеү; у меня за 
рябйло в глазах күҙ алдым сыбарланып китте 

ЗАРЙД м 1. яһаҡ (яһау), заряд; ружёйный 
заряд мылтыҡ яһағы; картечный заряд картеч
лы яһаҡ 2. перен. хис-тойғо байлығы, күңел 
(рух) күтәренкелеге; заряд бодрости күңел 
күтәренкелеге ♦ электрйческий заряд электр за
ряды; положительный заряд ыңғай заряд

ЗАРЯДИТЬ I сов. что 1. яһау, ҡороу; заря
дить ружьё мылтыҡ ҡороу; зарядить фотоаппа
рат фотоаппаратты ҡороу 2. заряд биреү, заряд
лау; зарядить аккумулятор аккумуляторға заряд 
биреү

ЗАРЯДИТЬ II сов. что и без доп.; разг. 
туҡтамау, туҡтай белмәү; дождь зарядйл на 
целую неделю ямғыр аҙна буйы туҡтаманы; за
рядить одно и то же бер үк нәмәне тылҡыу, 
туҡтамай һөйләү

ЗАРЯДИТЬСЯ сов. 1. яһалыу, ҡоролоу; ру
жьё зарядйлось мылтыҡ ҡоролдо 2. энергия 
алыу, зарядланыу; батарея зарядйлась батарея 
зарядланды 3. чем; перен., разг. көс алыу, хәл 
йыйыу

ЗАРЙДКА ж 1. см. зарядйть I; зарядка вин
товки винтовканы ҡороу 2. зарядка; утренняя 
зарядка иртәнге зарядка

ЗАРЙДНЫЙ, -ая, -ое заряд ...ы; зарядное 
устройство заряд ҡоролмаһы

ЗАРЯЖАТЬ несов. от зарядйть I 
ЗАРЯЖАТЬСЯ несов. 1. см. зарядйться 

2. страд, от заряжать
ЗАРЙЖЕННЫЙ и ЗАРЯЖЁННЫЙ, ая, ое 

1. прич. от зарядить I; 2. прил. яһалған, яһау
лы, ҡоролған; заряженная винтовка яһаулы 
винтовка

ЗАСАДА ж боҫҡон, засада; устроить засаду 
боҫҡон ҡороу; нарваться на засаду боҫҡонға 
эләгеү; выставить засаду боҫҡон ҡуйыу

ЗАСАДИТЬ сов. 1. что ултыртыу, ултыртып 
сығыу; засадить грядку цветами түтәлгә 
сәскәләр генә ултыртыу 2. кого; разг. ултыртыу, 
ултыртып (бикләп) ҡуйыу; засадить в тюрьму 
төрмәгә ултыртыу; засадить учйться уҡырға ул
тыртып ҡуйыу 3. что; разг. (всадитъ) сабып 
(сәнсеп, ҡағып) индереү, батыра сабыу; заса
дить топор в бревно бүрәнәгә балтаны батыра 
сабыу

ЗАСАДНЫЙ, -ая, -ое засада (боҫҡон) ...ы, 
засадалағы; засадная группа засада төркөмө 

ЗАСАЖИВАТЬ несов. см. засадить 
ЗАСАЛЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от за

салить 2. прил. майға (кергә) ҡатҡан, май
ланған, керләнгән, майлы, керле; засаленный 
фартук майға ҡатҡан алъяпҡыс

ЗАСАЛИВАТЬ I несов. см. засалить 
ЗАСАЛИВАТЬ II несов. см. засолйть 
ЗАСАЛИВАТЬСЯ I несов. 1. см. засалиться 

2. страд, от засаливать I
ЗАСАЛИВАТЬСЯ II несов. 1. см. засолйться 

2. страд, от засаливать II
ЗАСАЛИТЬ сов. что майландырып 

(керләндереп) бөтөрөү, майға (кергә) ҡатырыу; 
засалить рукава енде майға ҡатырыу

ЗАСАЛИТЬСЯ сов. майланыу, керләнеү, 
майға (кергә) ҡатыу, бысраныу; стены засали
лись стеналар майланып бөткән

ЗАСАСЫВАТЬ несов. см. засосать I 
ЗАСАСЫВАТЬСЯ несов. страд, от засасы

вать
ЗАСАХАРЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от за

сахарить 2. прил. шәкәрле, шәкәр һибелгән; за
сахаренные фрукты шәкәр һибелгән емештәр 

ЗАСАХАРИВАНИЕ с см. засахаривать, за
сахариваться; засахаривание мёда балдың 
ҡомоғоуы

ЗАСАХАРИВАТЬ несов. см. засахарить 
ЗАСАХАРИВАТЬСЯ несов. 1. см. засаха

риться 2. страд, от. засахаривать
ЗАСАХАРИТЬ сов. что шәкәрләү, шәкәр 

ҡушыу; засахарить фрукты емештәрҙе шәкәрләү 
ЗАСАХАРИТЬСЯ сов. шәкәрләнеү, шәкәргә 

әйләнеү, ҡомоғоу (балга ҡарата); варенье за
сахарилось ҡайнатма шәкәрләнгән; мёд засаха
рился бал ҡомоҡҡан

ЗАСВЕРКАТЬ сов. ялтырай башлау, йымыл
дап китеү; звёзды засверкали йондоҙҙар йымыл
дап китте

ЗАСВЕТИТЬ I сов. яҡтыртыу, яндырыу, 
тоҡандырыу, тоҡандырып ебәреү; засветить 
свечу шәм яндырыу

ЗАСВЕТИТЬ II сов.; фото. яҡтыртып боҙоу, 
яҡты төшөрөү (фотоплёнкага ҡарата)

ЗАСВЕТИТЬ III сов.; разг. яҡтырта башлау, 
балҡыу, балҡып китеү; засветйло солнце ҡояш 
балҡыны

ЗАСВЕТИТЬСЯ I сов.; фото. яҡтырыуҙан 
(яҡты төшөүҙән) боҙолоу

ЗАСВЕТИТЬСЯ II сов. 1. балҡыу, ялтырау, 
балҡып (ялтырап) китеү (күренеү); засветились 
огнй уттар балҡып күренде 2. перен. ялтырап 
китеү, ялтырап (балҡып, нурланып, асылып, 
яҡтырып) китеү; его лицо засветилось уның 
йөҙө яҡтырып китте

ЗАСВЕТЛЁТЬ сов. 1. (выделиться светлым 
цветом) ағарып (яҡтырып, балҡып) күренеү; 
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вдалй засветлел парус алыҫта елкән ағарып 
күренде 2. (начатъ светлеть) яҡтыра башлау; 
нёбо засветлело күк яҡтыра башланы

ЗАСВЕТЛО нареч. яҡтыла, яҡты саҡта, яҡты 
күҙҙә; доехать засветло яҡты саҡта барып етеү 

ЗАСВИДЁТЕЛЬСТВОВАТЬ сов. что
1. дөрөҫләү; засвидетельствовать факт фактты 
дөрөҫләү 2. (заверить) раҫлау; засвидетельст
вовать подпись ҡултамғаны раҫлау

ЗАСЁВ м см. засеять засевать; первый за 
сёв тәүге сәсеү

ЗАСЕВАТЬ несов. см. засёять 
ЗАСЕДАНИЕ с ултырыш; заседание учёного 

совета ғилми совет ултырышы; проводить засе
дание ултырыш үткәреү; зал заседаний улты
рыштар залы

ЗАСЕДАТЕЛЬ м заседатель; народный засе
датель халыҡ заседателе; избрать заседателем
заседатель итеп һайлау

ЗАСЕДАТЬ I несов. ултырыш үткәреү, улты
рышта ҡатнашыу; заседать в совете совет улты
рышында ҡатнашыу; долго заседать ултырыш
ты оҙаҡҡа һуҙыу

ЗАСЕДАТЬ II несов. см. засесть б, 7
ЗАСЕДЛАТЬ сов. кого; разг. эйәрләү; засед

лать коня атты эйәрләү
ЗАСЕДЛЫВАТЬ несов. см. заседлать 
з Ас е к а  и з а с ё к а  ж 1. киҫенте, ҡырҡын

ды (урмандың ағасы ҡырҡылған урыны)
2. кәртә, тотҡарлыҡ (сатай-ботай ятҡан ағас
тар өйөмө)

ЗАСЕКАТЬ I несов. см. засёчь I 
з а с е к Ат ь  II несов. см. засёчь II 
ЗАСЕКАТЬСЯ несов. 1. см. засёчься 

2. страд, от засекать I
ЗАСЕКРЁТИТЬ сов. 1. что йәшерен итеү, 

йәшеренгә әйләндереү; засекрётить докумёнты 
документтарҙы йәшерен итеү 2. кого; разг. йәше
рен эшкә ҡуйыу (алыу); засекрётить работника 
хеҙмәткәрҙе йәшерен эшкә ҡуйыу

ЗАСЕКРЕЧИВАТЬ несов. см. засекретить 
ЗАСЕЛЁНИЕ с см. заселить — заселять; за

селение тайгй тайгаға күсеп ултырыу; заселение 
дома йортҡа күсенеп сығыу

ЗАСЕЛЕННОСТЬ ж халыҡтың тығыҙлығы; 
заселённость города ҡала (халҡының) 
тығыҙлығы

ЗАСЕЛЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от засе
лить 2. прил. халҡы күп булған, кешеләр йәшәй 
башлаған, күсенеп сыҡҡан, күсенгән; заселён
ный дом кешеләр күсенгән (урынлашҡан) йорт, 
кеше йәшәгән ой

ЗАСЕЛИТЬ сов. кого-что 1. урынлаштырыу, 
күсендереү, күсереү; заселйть новый дом яңы 
йортҡа күсереү 2. (поселившись, занятъ) күсеп 
ултырыу, инеп урынлашыу; никём не заселён
ные комнаты бер кем дә инеп урынлашмаған 
бүлмәләр

ЗАСИДЕТЬ
ЗАСЕЛИТЬСЯ сов. урынлашыу, күсеп улты

рыу, халыҡ күсеү; новый микрорайон заселился 
яңы биҫтәгә халыҡ күсте (күсеп ултырҙы) 

ЗАСЕЛЙТЬ несов. см. заселйть 
ЗАСЕЛЙТЬСЯ несов. 1. см. заселиться 

2. страд, от заселйть
ЗАСЕМЕНИТЬ сов.; разг. ваҡ-ваҡ баҫып 

(йыбырлап) атлау
ЗАСЕРЕБРИТЬ сов. что көмөш кеүек итеү, 

көмөшләү, көмөштәй ялтыратыу; утренняя роса 
засеребрила траву иртәнге ысыҡ үләндәрҙе 
көмөштәй ялтыратты

ЗАСЕРЕБРЙТЬСЯ сов. көмөштәй ялтырап 
китеү, көмөшләнеү; река засеребрилась йылға 
көмөштәй ялтырап китте

ЗАСЁСТЬ сов.; разг. 1. (усесться) ултырып 
алыу, уңайлап урынлашыу; засёсть в углу 
мөйөшкә ултырып алыу 2. төпләнеү, нығыныу; 
засёсть в штабе штабта төпләнеү 3. за что и с 
неопр. (эшкә) ултырыу, ныҡлап тотоноу; за
сёсть за книги китапҡа ныҡлап тотоноу 
4. сыҡмау, оҙаҡҡа ҡалыу, ныҡлап ҡалыу; за
сёсть дома өйҙә оҙаҡҡа ҡалыу; засёсть в де- 
рёвне ауылда оҙаҡҡа ҡалыу 5. боҫоу, боҫоп 
(йәшеренеп) ултырыу; засёсть на чердакё өй ба
шында йәшеренеп ултырыу 6. (застрять) инеп 
ҡалыу, батыу, батып ҡалыу, тишеп (уйып) инеү; 
пуля засёла в стенё пуля стенаға тишеп ингән 
7. перен. инеп ҡалыу, һеңеү, биләү; тоска за
сёла в душё күңелде һағыш биләне

ЗАСЁЧКА ж 1. (зарубка) тамға, билдә; 
дёлать засёчку тамға һалыу 2. (рана на ноге ло
шади) аяғын һуғыу, һуғылған аяҡ

ЗАСЁЧЬ I сов. что 1. киртеп билдә һалыу, 
киртеп ҡуйыу; засёчь дёрево ағас киртеп билдә 
һалыу 2. (зафиксировать) билдәләп ҡуйыу; за
сёчь огневые точки протйвника дошмандың ут 
нөктәләрен билдәләп ҡуйыу 3. эләктереү, күҙҙән 
ыскындырмау; охранник засёк его һаҡсы уны 
эләктерҙе 4. аяҡты һуғып яралау, һуҡтырыу 
(атҡа ҡарата); вороной засёк ногу туры ат 
аяғын һуҡтырҙы ♦ засёчь врёмя ниҙеңдер баш
ланған мәлен билдәләп ҡуйыу

ЗАСЁЧЬ II сов. кого (избитъ плетьми и т.п. 
до смерти) һуҡтырып үлтереү, һуҡтырыу, һы
ҙырыу

ЗАСЁЧЬСЯ сов. (о лошади) аяғын һуҡты
рыу, һуҡтырып яралау; лошадь засеклась ат 
аяғын һуҡтырған

ЗАСЁЯТЬ сов. что 1 . сәсеү, сәсеп бөтөрөү; 
засёять поля пшенйцей баҫыуҙарға бойҙай сәсеү 
2. разг. туҙҙырып (тултырып) ташлау; засёять 
двор шелухой ишек алдын сүп-сар менән тулты
рып ташлау

ЗАСИДЁТЬ сов. что; разг. тейеп (ҡунып) 
бысратыу, бысратып бөтөрөү; мухи засидёли 
картину себендәр һүрәтте бысратып бөтөргән 
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ЗАСИДЕТЬСЯ
ЗАСИДЁТЬСЯ сое.; разг. 1. оҙаҡ ултырыу, 

күп (оҙаҡ) ултырып ташлау (китеү); засидеться 
в гостях ҡунаҡта оҙаҡ ултырыу 2. перен. оҙаҡ 
тороу, күп ваҡыт үткәреү; засидеться в тылу 
тылда оҙаҡ тороу ♦ засидеться в девках (в де- 
вйцах, в невестах) прост, кейәүгә сыҡмай улты
рыу, ҡыҙ көйө ҡартайыу

ЗАСИЖИВАТЬ несов. см. засидеть 
ЗАСЙЖИВАТЬСЯ I несов. см. засидеться 
ЗАСЙЖИВАТЬСЯ II несов. страд, от за 

сйживать
ЗАСИЛОСОВАТЬ сов. что; с.-х. силослау, 

силосҡа һалыу; засилосовать кукурузу кукуруз
ды силослау

ЗАСИЛЬЕ с баҫымсаҡлау, баҫыу, баҫым яһау 
ЗАСИНЁТЬ сов. і .  (выделиться синим 

цветом) күгәреп күренеү; засинело море диңгеҙ 
күгәреп күренде 2. (начатъ синеть) күгәрә 
(зәңгәрләнә) башлау, күгәреү, зәңгәрләнеү; 
воздух засинел һауа зәңгәрләнә башланы 

ЗАСИНИВАТЬ несов. см. засинйть 
ЗАСИНИВАТЬСЯ несов. 1. см. засинйться 

2. страд, от засйнивать
ЗАСИНИТЬ сов. что 1. күгәртеү, күк төҫкә 

буяу, күк итеү; засинйть озеро на картйне 
һүрәттәге күлде күк төҫкә буяу 2. разг. син
келәү; засинйть бельё керҙе күберәк синкеләп 
ташлау

ЗАСИНИТЬСЯ сов. 1. күккә буялыу, күк 
төҫкә инеү 2. разг. артыҡ синкеләнеү

ЗАСИЙТЬ сов. 1. яҡтырып (асылып) китеү; 
его лицо засияло уның йөҙө яҡтырып китте 
2. (показаться — о чём-л. сияющем) балҡып 
китеү, ялтырап (йымылдап) күренә башлау; на 
нёбе засияла звезда күктә йондоҙ йымылдап 
күренде

ЗАСКАКИВАТЬ несов. см. заскочить
ЗАСКИРДОВАТЬ сов. что эҫкертләү, эҫкерт

кә һалыу; заскирдовать сёно бесәнде эҫкертләү 
ЗАС КбК м 1. разг., спец. туҡтау, туҡталыу, 

туҡтап тороу (механизм, ҡоролма һ.б. ҡарата) 
2. перен., разг. сәйерлек, сәйер ҡыланыш, бута
лыш, аймылышлыҡ

ЗАСКОЛЬЗИТЬ сов. шыуа (тая) башлау, 
шыуып (тайып) китеү

ЗАСКОРУЗЛЫЙ, -ая, -ое 1. ҡытыршы, ҡа
ты, ярғыланған; заскорузлые руки ҡытыршы 
ҡулдар 2. перен. (закоснелый) ҡатып ҡалған, 
иҫкергән; заскорузлые порядки иҫкергән 
тәртиптәр

ЗАСКОРУЗНУТЬ сов. 1. ҡатыу, ҡытыршы
ланыу, ярылып бөтөү; руки заскорузли ҡул
дар ҡытыршыланды 2. перен. ҡатып ҡалыу, 
иҫкереү

ЗАСКОЧИТЬ сов. 1. разг. һикереп менеү, 
һикереп барып инеү; заскочйть на телёгу арбаға 
һикереп менеп ултырыу 2. разг., спец. 
ҡыҫылыу, араға барып инеү (механизмдарга

ҡарата) 3. прост, инеп сығыу, юл ыңғай инеү; 
заскочйть в магазйн магазинға инеп сығыу 

ЗАСКРЕЖЕТАТЬ сов. шығырлата (шығыр
лай) башлау; заскрежетать зубами тештәрҙе 
шығырлата башлау

ЗАСКРИПЕТЬ сов. шығырлау, шығырлап 
китеү, шығыр итеү

ЗАСКУЧАТЬ сов. һағына башлау; заскучать 
по дбму өйҙө һағына башлау

ЗАСЛАТЬ сов. кого-что; разг. 1. ебәреү, 
оҙатыу; заслать груз йөк(тө) оҙатыу; заслать на 
каторгу каторгаға ебәреү 2. (йәшерен) ебәреү 
(берәй маҡсат менән); заслать агентов агенттар 
ебәреү

ЗАСЛЕДИТЬ сов. что; разг. тапап бысра
тыу, бысраҡ эҙ ҡалдырыу; заследйть пол иҙәнде 
тапап бысратыу

ЗАСЛЕЖИВАТЬ несов. см. заследить
ЗАСЛЕПИТЬ сов. кого-что; прост, күҙҙе 

ҡаплау, күҙгә һылашыу; снег заслепйл глаза 
ҡар күҙгә һылашты

ЗАСЛЕПЛЙТЬ несов. см. заслепить 
ЗА С Л бН  м 1. кәртә, ышыҡ; устроить 

снёжный заслон ҡарҙан кәртә (ышыҡ) яһау 
2. ҡаплам (берәй операцияны цткәреще 
тәьмин итецсе хәрби отряд); выставить заслон 
ҡаплам ҡуйыу 3 . см.  заслонка

ЗАСЛОНИТЬ сов. кого-что 1. ҡаплау, 
ышыҡлау; заслонйть свет яҡтылыҡты ҡаплау; 
заслонйть лицо от вётра битте елдән ышыҡлау 
2. перен. оноттороу, баҫып тороу; радость за 
слонйла горе ҡыуаныс ҡайғыны баҫты

ЗАСЛОНИТЬСЯ сов. ҡапланыу, ышыҡланыу; 
заслониться от солнца ҡояштан ышыҡланыу 

ЗА С Л бН К А  ж 1. мейес ябыуы, мейес 
ҡапҡасы 2. ҡапҡас; заслонка бункера бункер 
ҡапҡасы

ЗАСЛОНЙТЬ несов. см. заслонйть 
ЗАСЛОНЙТЬСЯ несов. 1. см. заслонйться 

2. страд, от заслонйть
ЗАСЛУГА ж (күрһәткән) хеҙмәт, баһалы хеҙ

мәт, данлы эш; засл^и перед Родиной Тыуған 
ил алдында күрһәткән хеҙмәт ♦ по заслугам 
хеҙмәтенә ҡарап, хеҙмәтенә күрә (бәрәбәр) 

ЗАСЛУЖЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от за 
служйть 2. прил. (справедливый) урынлы, 
хаҡлы; заслуженная похвала урынлы маҡтау; 
заслуженные упрёки урынлы шелтә; на 
заслуженном отдыхе хаҡлы ялда 3. прил. (в по
чётных званиях) атҡаҙанған; заслуженный 
деятель науки атҡаҙанған фән эшмәкәре; за
служенный учйтель атҡаҙанған уҡытыусы 
4. прил. (имеющий большие заслуги) атаҡлы, 
танылған, күп хеҙмәт күрһәткән; заслуженный 
учёный атаҡлы ғалим

ЗАСЛУЖИВАТЬ несов. 1. см. заслужйть 1;
2. хаҡлы (лайыҡлы) булыу; заслуживать особо
го внимания айырым иғтибарға лайыҡ булыу 
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ЗАСПАТЬ
ЗАСЛУЖИТЬ сов. что 1. ҡаҙаныу, ирешеү, 

лайыҡ булыу; заслужить доверие ышаныс 
ҡаҙаныу; заслужить награду бүләккә лайыҡ бу
лыу 2. разг. (выслужитъ) алыу; заслужить 
звание исем алыу

ЗАСЛУШАТЬ сов. кого-что тыңлау; за
слушать отчёт отчет тыңлау; заслушать доклад
чика докладсыны тыңлау

ЗАСЛУШАТЬСЯ сов. йотлоғоп (мауығып, 
бирелеп, онотолоп) китеп тыңлау; заслушаться 
народных песен халыҡ йырҙарын онотолоп 
китеп тыңлау

ЗАСЛУШИВАТЬ несов. см. заслушать 
ЗАСЛУШ ИВАТЬСЯ несов. 1. см. за 

слушаться 2. страд, от заслушивать
ЗАСЛЫШАТЬ сов. что 1. ишетеү, ишетеп ҡа

лыу (алыу); заслышать голос чей-л. кемдецдер 
тауышын ишетеп ҡалыу 2. (учуять) һиҙеү, һиҙеп 
алыу; заслышать запах еҫте һиҙеп алыу

ЗАСЛЫШАТЬСЯ сов/, разг. ишетелеү, ише
телеп ҡалыу

ЗАСЛКЗНИВАТЬ несов. см. заслюнить
ЗАСЛЮНИТЬ сов. что; разг. һеләгәйгә 

(шеләгәйгә) буяу, һеләгәйләп бөтөрөү
ЗАСЛЮНЙВИТЬ сов. что; прост, см. за

слюнить
ЗАСМАТРИВАТЬ несов.', разг. күҙ һалыу, 

ҡарап-ҡарап алыу; засматривать в окно тәҙрәгә 
күҙ һалыу ♦ засматривать в глаза (в лицо) ко
му күҙенә ҡарап тороу

ЗАСМАТРИВАТЬСЯ несов. см. засмотреться 
ЗАСМЁИВАТЬ несов. см. засмеять
ЗАСМЕЙТЬ сов. кого-что] разг. көлкөгә ҡал

дырыу
ЗАСМЕЙТЬСЯ сов. көлөү, көлөп ебәреү, кө

лә башлау
ЗАСМОЛЙТЬ сов. что 1. ыҫмалалау, сайыр- 

лау; засмолйть лодку кәмәне ыҫмалалау 2. разг. 
ыҫмалаға (сайырға) буяу, ыҫмала (сайыр) менән 
бысратыу

ЗАСМОТРЕТЬСЯ сов. на кого-что һоҡла
нып ҡарап тороу, күҙҙе алмай ҡарау

ЗАСНЕЖЕННЫЙ и ЗАСНЕЖЁННЫЙ, ая, 
-ое ҡар ҡаплаған, ҡар (көрт) баҫҡан; заснежен
ное поле ҡар ҡаплаған баҫыу

ЗАСНУТЬ сов. йоҡоға талыу, йоҡлап китеү; 
заснуть только под утро таңға ҡарай (табан) 
ғына йоҡлап китеү ♦ заснуть вечным сном 
мәңгелек йоҡоға талыу (китеү) (цлец)

ЗАСНЙТЬ сов. кого-что] разг. төшөрөү, тө
шөрөп алыу; заснять спектакль спектаклде 
төшөрөп алыу

ЗАСОВ м бик, келә; отодвигать засов на во
ротах ҡапҡалағы келәне шылдырыу 

ЗАСбВЫВАТЬ несов. см. засунуть 
ЗА С бЛ  м 1. см. засолйть 2. тоҙлоҡ, тоҙлама; 

приготовить засол для огурцов ҡыярға тоҙлама 
әҙерләү

ЗАСОЛЁНИЕ с татырланыу, тоҙланыу; засо
ление почвы тупраҡ(тың) татырланыуы 

ЗАСОЛЁННОСТЬ ж артыҡ тоҙло булыу 
ЗАСОЛЕННЫЙ, -ая, -ое артыҡ тоҙланған 
ЗАСОЛИТЬ сов. что тоҙлау, тоҙлап ҡуйыу; 

засолйть огурцы ҡыяр тоҙлап ҡуйыу
ЗАСОЛИТЬСЯ сов. 1. тоҙланыу, тоҙланып 

етеү; огурцы хорошо засолились ҡыяр яҡшы 
тоҙланған 2. тоҙға туйыныу, татырланыу 

ЗАСбЛКА ж; разг. см. засол 1 
ЗАСбЛОЧНЫ Й, -ая, -ое тоҙлау ...ы; за

солочный цех тоҙлау цехы
ЗАСбЛЫ ЦИК м тоҙлаусы (эшсе) 
ЗАСОМНЕВАТЬСЯ сов. икеләнеү, шик

ләнеү, шиккә төшөү (ҡалыу), шикләнә башлау 
ЗАСОРЕНИЕ с см. засорить засорять, за 

сорйться засоряться; засорение посевов 
сәсеүлектәрҙең сүпләнеүе ♦ засорение желудка 
мед. ашҡаҙан боҙолоу(ы)

ЗАСОРЕННОСТЬ ж сүплелек, ҡый л ылыҡ; 
засорённость зерна игендең ҡыйлылығы

ЗАСОРЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от засо 
рйть 2. прил. сүпле, сүп баҫҡан, ҡый алған; за
сорённые посевы сүп баҫҡан сәсеүлектәр

ЗАСОРИТЬ сов. что 1. ҡыйлау, сүпләү, 
ҡыйландырыу, сүпләндереү; засорйть пол 
иҙәнде ҡыйлау 2. (повредитъ чем-л. попавшим 
внутрь) сүп (ҡый) төшөрөү, сүп-сар тығылды
рыу; засорйть глаза күҙгә сүп төшөрөү; засо
рйть трубу торбаға сүп-сар тығылдырыу 3. сүп 
(ҡый) баҫтырыу; засорйть поле яланды сүптән 
баҫтырыу

ЗАСОРИТЬСЯ сов. сүпләнеү, ҡыйланыу, бы
сраныу, тығылыу, сүп-сар тулыу; (о глазах) сүп 
төшөү; раковина засорйлась раковина тығылған 

ЗАСОРЙТЬ несов. см. засорйть 
ЗАСОРЙТЬСЯ несов. 1. см. засорйться 

2. страд, от засорйть
ЗА С бС  м һурыу; засос воздуха һауа һурыу 
ЗАСОСАТЬ I сов. 1. кого-что йотоу, убыу, 

һурыу, һурып алыу; болото засосало олёня бо
ланды һаҙлыҡ упҡан 2. кого; перен. инеп сумыу, 
батыу, йотоу; его засосала среда уны мөхит 
юҡҡа сығарҙы

ЗАСОСАТЬ II сов.; разг. имә (һура) башлау; 
ребёнок засосал бала имә башланы

ЗАСбХНУТЬ сов. 1. кибеү, ҡатыу, кибеп 
бөтөү; булка засохла ҡалас ҡатҡан; краска за
сохла буяу кибеп (ҡатып) бөткән 2. (завянутъ) 
кибеү, һулыу, ҡороу; цветы засохли сәскәләр 
ҡороған

ЗАСПАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от заспать
2. прил. йоҡоһо туймаған, йоҡоло; заспанные 
глаза йоҡоло күҙҙәр

ЗАСПАТЬ сов. что] прост, йоҡо менән 
сығарыу, онотолоу; заспать все впечатления бар
кисерештәрҙе йоҡо менән сығарыу



ЗАСПАТЬСЯ
ЗАСПАТЬСЯ сое.; разг. оҙаҡ йоҡлау (йоҡлап 

китеү)
ЗАСПЕШИТЬ сов., разг. ашыға башлау, 

ҡабаланып китеү
ЗАСПИРТОВАТЬ сов. кого-что спиртлау, 

спиртҡа һалыу; заспиртовать насекомое
бөжәкте спиртҡа һалыу

ЗАСПбРИТЬ сов. бәхәсләшә башлау, бәхәс
ләшеп китеү, һүҙ көрәштерергә тотоноу

ЗАСПбРИТЬСЯ сов.', разг. бәхәс менән ма
уығыу, бәхәскә бирелеп китеү

ЗАСПОРИТЬСЯ сов. уңыу, уңайға китеү 
(эшкә ҡарата)

ЗАСТАВА ж 1. ист. (пост и место въезда в 
город) ҡала ҡапҡаһы 2. һаҡ; погранйчная за
става сик һағы; кбнная застава атлы һаҡ 

ЗАСТАВАТЬ несов. см. застать
ЗАСТАВИТЬ I сов. что, чем 1. (загромоз

дитъ) тултырыу, тултырып бөтөү; заставить 
комнату мебелью бүлмәне йыһаз менән тулты
рыу 2. (загородитъ) ҡаплап ҡуйыу; заставить 
дверь шкафом ишекте шкаф менән ҡаплап 
ҡуйыу

ЗАСТАВИТЬ II сов. кого-что и с неопр. 
мәжбүр итеү, (ирекһеҙләп) ҡушыу; заставить 
ждать көтөргә мәжбүр итеү; заставить отвечать 
яуап бирергә мәжбүр итеү ♦ не заставить себя 
долго просйть ялындырмау, тиҙ генә килешеү, 
риза булыу; не заставить себя ждать тиҙ генә 
килеү, көттөрмәү

ЗАСТАВКА I ж башлам, башбиҙәк (китап 
битенең башындағы биҙәк)

ЗАСТАВКА II ж ҡаплама (тирмән тәгәр
мәсенә килгән һыуҙы тота торган)

ЗАСТАВЛЙТЬ I несов. см. заставить I 
ЗАСТАВ ЛЙТЬ II несов. см. заставить II 
ЗАСТАИВАТЬСЯ несов. см. застояться 
ЗАСТАРЕВАТЬ несов. см. застареть 
ЗАСТАРЁЛЫЙ, -ая, -ое иҫке, күптәнге, элек

тән килгән, иҫкергән, ҡартайған, ҡарт; заста
релые грибы иҫкергән бәшмәктәр; застарелая 
болезнь күптәнге ауырыу

ЗАСТАРЁТЬ сов. 1. ҡартайыу, олоғайыу; лес 
застарел урман ҡартайҙы 2. разг. оҙаҡҡа һуҙы
лып көсәйеү, нығыныу; болезнь застарела ауы
рыу нығынған

ЗАСТАТЬ сов. кого-что 1. тура килтереү, ос
ратыу, тап итеү; я застал его дома мин уны 
өйөндә тап иттем 2. өҫтөнә барып сығыу, күреп 
ҡалыу, -ғанда/-гәндә булыу; застать врасплох 
көтмәгәндә барып (килеп) сығыу; застать в жи
вых тере сағында күреп ҡалыу

ЗАСТЁГИВАТЬ несов. см. застегнуть 
ЗАСТЁГИВАТЬСЯ несов. 1. см. застег

нуться 2. страд, от застёгивать
ЗАСТЕГНУТЬ сов. что элеү, эләктереү, ҡап

тырыу; застегнуть пиджак пинжәкте ҡаптырып 
ҡуйыу

ЗАСТЕГНУТЬСЯ сов. 1. (төймәне) элеү, 
эләктереү, ҡаптырыу; застегнуться на все пуго
вицы бөтә төймәләрҙе лә эләктереү 2. эленеү, 
ҡаптырылыу, эләктерелеү; пиджак не застёгива
ется пинжәк ҡаптырылмай

ЗАСТЕЖКА ж ҡаптырма, элмәк; застёжка 
пальто пальто ҡаптырмаһы

ЗАСТЕКЛИТЬ сов. что быялалау, быяла ҡу
йыу (ҡуйҙырыу); застеклйть окна тәҙрәгә быяла 
ҡуйыу

ЗАСТЕКЛЙТЬ несов. см. застеклйть 
ЗАСТЕЛИТЬ сов. что; разг. см. застилать
ЗАСТЕНОГРАФИРОВАТЬ сов. что стено

графиялау; застенографйровать речь телмәрҙе 
стенографиялау

ЗАСТЁНОК м төрмә, зиндан; бросить в за
стенок төрмәгә ябыу

ЗАСТЕНЧИВОСТЬ ж оялсанлыҡ, тартыныу- 
санлыҡ, ҡыйыуһыҙлыҡ; страдать застенчивос
тью оялсанлыҡ менән ыҙаланыу

ЗАСТЁНЧИВЫЙ, -ая, -ое оялсан, ҡый
ыуһыҙ; застенчивая девушка оялсан ҡыҙ

ЗАСТЕСНЙТЬСЯ сов.', разг. оялыу, тарты
ныу, оялып (уңайһыҙланып) китеү; ребёнок за
стеснялся бала оялып китте

ЗАСТИГАТЬ несов. см. застичь, застигнуть 
ЗАСТИГНУТЬ сов. см. застичь 
ЗАСТИЛАТЬ несов. см. застлать 
ЗАСТИЛАТЬСЯ несов. 1. см. застлаться 

2. страд, от застилать
ЗАСТИЛКА ж см. застилать 1; застйлка 

пола иҙән йәйеү
ЗАСТИРАТЬ сов. что', разг. 1. йыуыу, йыу

ып алыу (таҙартыу); застирать пятно на скатер
ти ашъяулыҡтағы тапты йыуып таҙартыу 2. (ис
портитъ стиркой) йыуа-йыуа (эштән сығарыу) 
буҙартыу; застирать бельё эс кейемен йыуа-йы- 
уа эштән сығарыу

ЗАСТИРЫВАТЬ несов. см. застирать 
ЗАСТЙЧЬ и ЗАСТИГНУТЬ сов. кого-что 

өҫтөнә баҫыу (сығыу), көтмәгәндә барып сығыу, 
эләктереү; застичь на месте преступления
енәйәт эшләгән ергә көтмәгәндә барып сығыу; 
гроза застйгла детёй балалар йәшенле ямғырға 
эләкте

ЗАСТЛАТЬ сов. что 1. йәйеү, түшәү, йәйеп 
ҡуйыу; застлать пол ковром иҙәнгә келәм йәйеү 
2. ҡаплау, ҡаплап алыу, томалау; тучи застлали 
нёбо күкте болоттар ҡапланы

ЗАСТЛАТЬСЯ сов. ҡапланыу, томаланыу; 
долина застлалась туманом үҙән томан менән 
ҡапланды

ЗА С ТбЙ  м 1. тотҡарлыҡ, туҡтау, хәрәкәт
һеҙлек; застой крови ҡан йөрөшө туҡтауы 2. пе- 
рен. торғонлоҡ; застой в экономике иҡтисад
тағы торғонлоҡ; период застоя торғонлоҡ осоро 

ЗАСТОЙНЫЙ, -ая, -ое 1. тотҡарланған, 
туҡтап ҡалған, туҡталған, ағымһыҙ; застойное 
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ЗАСТУЧАТЬ
озеро (ағыуҙан) туҡталған күл 2. торғон 
(торғонлоҡ) ...ы; застойное время торғонлоҡ 
ваҡыты 3. оҙаҡҡа һуҙылған, оҙайлы; застойное 
пьянство оҙайлы эскелек

ЗАСТОЛБИТЬ сов. что; разг. бағана(лар) 
ултыртыу, бағана(лар) менән сик билдәләү; за
столбить участок бағаналар менән ер бүлеменең 
сиген билдәләү

ЗАСТбЛЬЕ с; разг. табын, табын өҫтәле, 
һый; праздничное застолье байрам табыны 

ЗАСТбЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. табын ...ы, та
бындағы; застольная беседа табындағы әңгәмә 
2. в знач. сущ. застольная ж табын йыры

ЗАСТОНАТЬ сов. ыңғыраша башлау, 
ыңғырашып ҡуйыу

ЗАСТбПОРИВАТЬ несов. см. застопорить 
ЗАСТОПОРИВАТЬСЯ несов. 1. см. застопо

риться 2. страд, от застопоривать
ЗАСТбП О РИ ТЬ сов. что 1. туҡтатыу, 

хәрәкәтһеҙ ҡалдырыу 2. перен., разг. (задер
жать) туҡтатып (тотоп) тороу; застопорить 
дело эште туҡтатып тороу

ЗАСТбПОРИТЬСЯ сов. 1. туҡтау, туҡтап 
ҡалыу, хәрәкәтһеҙ ҡалыу; машйна застопори
лась машина туҡтап ҡалды 2. перен., разг. 
туҡталыу, тотҡарланыу; работа застопорилась 
эш тотҡарланды

ЗАСТОЯЛЫЙ, -ая, -ое прост, оҙаҡ тик 
торған, оҙаҡ хәрәкәтһеҙ торған; застоялый конь 
оҙаҡ тик торған ат

ЗАСТОЙТЬСЯ сов. 1. оҙаҡ тик (хәрәкәтһеҙ) 
тороу; конь застоялся ат оҙаҡ тик торған 2. оҙаҡ 
тороу, тотҡарланыу; застояться у витрйны вит
рина янында оҙаҡ тороу 3. (испортиться) оҙаҡ 
тороу, боҙолоу, иҫкереү; вода в бочке за
стоялась мискәләге һыу оҙаҡ торған (иҫкергән, 
боҙолған)

ЗАСТРАИВАТЬ несов. см. застроить 
ЗАСТРАИВАТЬСЯ несов. 1 . см.  застроиться 

2. страд, от застраивать
ЗАСТРАХОВАТЬ сов. кого-что 1. страхов

калау; застраховать машйну машинаны страхов
калау 2. перен. (обезопаситъ) һаҡланыу са
раһын күреү

ЗАСТРАХОВАТЬСЯ сов. 1. страховкалау, 
страховкаланыу; застраховаться на большую 
сумму ҙур суммаға страховкаланыу 2. перен. 
(обезопаситъ себя) үҙеңде һаҡлау сараһын 
күреү, һаҡланыу

ЗАСТРАХбВЫВАТЬ несов. см. застрахо
вать

ЗАСТРАХбВЫВАТЬСЯ несов. 1. см. заст 
раховаться 2. страд, от застраховывать 

ЗАСТРЕВАТЬ несов. см. застрять 
ЗАСТРЁЛИВАТЬ несов. см. застрелить
ЗАСТРЕЛИТЬ сов. кого атып үлтереү; заст

релить медведя айыуҙы атып үлтереү
ЗАСТРЕЛИТЬСЯ сов. атылыу, атылып үлеү

ЗАСТРЁЛЬЩИК м и ЗАСТРЁЛЬЩИЦА ж
башлап ебәреүсе, әйҙәүсе; застрельщик соревно
вания ярышты башлап ебәреүсе

ЗАСТРИГАТЬ несов. см. застрйчь 
ЗАСТРЙЧЬ сов. что; разг. төптән ҡырҡыу, 

тәрән ҡырҡыу (тырнаҡты)
ЗАСТРОГАТЬ сов. что йышыу, йышып шы

мартыу, юнып ослау (таҡтаны йәки таяҡты) 
ЗАСТРбИТЬ сов. что (занятъ постройка

ми) төҙөү, һалыу
ЗАСТРбИ ТЬСЯ сов. төҙөлөү, һалыныу, 

төҙөлөп (һалынып) бөтөү; город застроился 
ҡала төҙөлөп бөткән

ЗАСТРбЙКА ж см. застроить; застройка 
окраин города ҡала ситтәрендәге төҙөлөш

ЗАСТРОЙЩИК м төҙөүсе, һалыусы; коллек
тив застройщиков төҙөүселәр коллективы

ЗАСТРОЧИТЬ I сов. что (зашитъ) тегеү, те
геп сығыу; застрочйть швы йөйҙәрҙе тегеп сығыу 

ЗАСТРОЧЙТЬ II сов.; разг. 1. тиҙ-тиҙ яҙа 
(һыҙғылай) башлау 2. туҡтауһыҙ ата башлау 
(пулемёттан, автоматтан һ.б.)

ЗАСТРЙТЬ сов. 1. инеп ултырыу, ҡаҙалыу; 
пуля застряла в лёгких пуля үпкәгә инеп ул
тырған 2. батыу, батып ҡалыу; колесо застряло 
в грязй тәгәрмәс батҡаҡҡа батты 3. перен., разг. 
тотҡарланыу, тотолоп ятыу; дело застряло в 
канцелярии эш кәнсәләрҙә тотҡарланып ята 
♦ застрять в горле әйтә алмау, әйтмәй ҡалды
рыу, тамаҡҡа килеп тығылыу

ЗАСТУДИТЬ сов. кого-что; разг. 1. һыуы
тыу, туңдырыу; застудйть йзбу өйҙө һыуытыу 
2. өшөтөү, һалҡын (һыуыҡ) тейҙереү; застудйть 
горло тамаҡҡа һалҡын тейҙереү; застудйть ре
бёнка балаға һалҡын тейҙереү

ЗАСТУДИТЬСЯ сов.; разг. һалҡын тейҙереү, 
өшөү, һыуыҡ алыу

ЗАСТУЖИВАТЬ несов. см. застудйть 
ЗАСТУЖИВАТЬСЯ несов. 1. см. засту 

дйться 2. страд, от застуживать
ЗАСТУКАТЬ сов. кого-что; прост. 1. тотоу, 

эләктереү; застукать вора бурҙы эләктереү 
2 . аңдып үлтереү

ЗАСТУП м тимер кәрәк 
ЗАСТУПАТЬСЯ несов. см. заступиться 
ЗАСТУПИТЬСЯ сов. за кого яҡлау, яҡлап 

сығыу, яҡлашыу; заступиться за друга дуҫты 
яҡлау

ЗАСТУПНИК м и ЗАСТУПНИЦА ж яҡлау 
сы, яҡлашыусы, ҡурғаусы, ҡурсалаусы, аралау
сы; заступник народа халыҡты яҡлаусы

ЗАСТУПНИЧЕСТВО с яҡлау, ҡурғаусылыҡ, 
ҡурсыу, ҡурсалау; заступничество друзей  
дуҫтарҙың яҡлауы

ЗАСТУЧАТЬ сов. шаҡый (туҡылдата, 
дөбөрләтә) башлау; застучать в дверь ишек 
шаҡый башлау



ЗАСТЫВАТЬ
ЗАСТЫВАТЬ несов. см. застыть
ЗАСТЫВШИЙ, -ая, -ее 1. прич. от застыть

2. прил. ҡатҡан, ҡатып ҡалған; застывшая лава 
ҡатҡан лава 3. прил.; разг. туңған, туң; за
стывшая река туңған йылға 4. прил.; разг. 
өшөгән, өшөп ҡатҡан, ҡатып ҡалған, хәрәкәтһеҙ; 
застывшие пальцы өшөп ҡатҡан бармаҡтар; за
стывшее выражение ҡатып ҡалған ҡиәфәт

ЗАСТЫДЙТЬ сов. кого-что; разг. оялтыу; 
застыдить мальчика малайҙы оялтыу

ЗАСТЫДЙТЬСЯ сов. оялыу, уңайһыҙланыу; 
девушка застыдилась ҡыҙ оялды 

ЗАСТЫНУТЬ сов. см. застыть 
ЗАСТЬТГЬ и з а с т ь Зн у т ь  сов. 1. ҡатыу, 

ҡуйырыу; клей застыл елем ҡатҡан; студень за
стыл тертелдәк ҡатҡан 2. разг. туңыу; вода за
стыла һыу туңған 3. разг. ныҡ өшөү, туңыу, 
ҡатыу; руки застыли ҡулдар ҡатты 4. ҡатып 
ҡалыу, хәрәкәтһеҙ туҡтап ҡалыу; застыть на 
месте от изумления аптырауҙан урында ҡатып 
ҡалыу 5. үҙгәрешһеҙ булыу, ҡатып ҡалыу (йөҙ, 
ҡиәфәт һ.6. ҡарата)

ЗАСУДИТЬ сов. кого-что; прост, хөкөм 
итеү, хөкөмгә (яуапҡа) тарттырыу, ғәйепләү 

ЗАСУЕТИТЬСЯ сов.; разг. ығы-зығы килеү, 
ҡабаланып (өтәләнеп, өлтөрәп) китеү, албырғау 

ЗАСАЖИВАТЬ несов. см. засудйть 
з а с А н у т ь  сов. что 1. тығыу, тығып 

ҡуйыу; засунуть руку в карман ҡулды кеҫәгә 
тығыу 2. разг. (спрятать) тығып (йәшереп) 
ҡуйыу; засунуть письмо в ящик стола хатты 
өҫтәл тартмаһына йәшереп ҡуйыу

ЗАСУПбНИВАТЬ несов. см. засупонить 
ЗАСУПбНИТЬ сов. кого-что тамаҡбауҙы 

тартып бәйләү (ат еккәндә)
ЗАСУХА ж ҡоролоҡ; борьба с засухой ҡоро

лоҡҡа ҡаршы көрәш
ЗАСУХОУСТбЙЧИВЫ Й, ая, -ое ҡоро 

лоҡҡа сыҙамлы, ҡоролоҡҡа бирешмәүсән; засу
хоустойчивые культуры ҡоролоҡҡа сыҙамлы 
культуралар

ЗАСУЧИВАТЬ несов. см. засучить 
ЗАСУЧИТЬ сов. что һыҙғаныу, төрөү; засу

чить рукава еңдәрҙе һыҙғаныу ♦ (делать) засу-
чйв рукава что ең һыҙғанып (эшләү) 

ЗАСУШИВАТЬ несов. от засушить 
ЗАСУШИТЬ сов. что 1. киптереү, ҡоротоу; 

засушйть цветы сәскәләрҙе киптереү 2. перен., 
разг. (лишитъ живости, выразительности) 
йәмен ебәреү, матурлығын бөтөрөү

ЗАСУШИТЬСЯ сов. кибеү, ҡороу, кибеп 
(ҡороп) бөтөү

ЗАСУШЛИВЫЙ, -ая, -ое 1. ҡоролоҡло, 
ҡоро, яуым-төшөмһөҙ; засушливый год ҡоро
лоҡло йыл 2. кипкән, ҡыу; засушливая степь 
ҡыу дала

ЗАСЧИТАТЬ сов. что ҡушып иҫәпләү 
(һанау), иҫәпкә индереү (алыу); засчитать мяч

при игре уйында (ҡапҡаға) индерелгән тупты 
иҫәпкә алыу; засчитать в счёт долга бурыс 
иҫәбенә индереү

ЗАСЧИТЫВАТЬ несов. см. засчитать 
ЗАСЫЛАТЬ несов. см. заслать 
ЗАСЫПАТЬ сов. 1. что күмеү; засыпать яму

соҡорҙо күмеү; землю засыпало снегом ер ҡарға 
күмелде 2. кого-что; перен. яуҙырыу, күмеп 
ташлау; засыпать докладчиков вопросами до 
кладсыға һорауҙар яуҙырыу 3. что, чего; разг. 
һалыу; засыпать чаю сәй һалыу; засыпать лоша
ди овса атҡа һоло һалыу

ЗАСЫПАТЬ I несов. см. засыпать 
ЗАСЫПАТЬ II несов. см. заснуть 
ЗАСЫПАТЬСЯ I сов. 1. (попасть внутрь) 

эскә үтеү, инеп ҡалыу, тулыу; песок засыпался 
в сапогй итеккә ҡом тулған 2. чем ҡапланыу, 
ябылыу; дорога засыпалась листьями юл яп 
раҡтар менән ҡапланған

ЗАСЫПАТЬСЯ II сов.; прост. 1. тотолоу, 
эләгеү, фашланыу; разведчик засыпался развед
чик эләккән 2. (обнаружитъ незнание чего-л.) то
та алмау, тапшыра алмау (имтиханды, һынауҙы) 

ЗАСЫПАТЬСЯ I несов. 1. см. засыпаться I; 
2. страд, от засыпать I

ЗАСЫПАТЬСЯ II несов. см. засыпаться II 
ЗАСЫПАТЬСЯ III несов. см. заспаться 
ЗАСЫХАТЬ несов. см. засохнуть 
ЗАТАВРИТЬ сов. кого-что тамга һалыу, 

келәймә һуғыу (һалыу, баҫыу) затаврйть лошадь 
атҡа тамға һалыу

ЗАТАЕННЫЙ, -ая, -ое 1. (скрываемый) 
йәшерен, йәшереп һаҡланған; затаённая обйда 
йәшерен үпкә; затаённая печаль йәшерен 
моңһоулыҡ 2. (сохраняемый в тайне) серле, сер 
итеп һаҡланған; затаённые мечты сер итеп 
һаҡланған хыял

ЗАТАИВАТЬ несов. см. затаить 
ЗАТАИВАТЬСЯ несов. 1. см. затайться 

2. страд, от затаивать
ЗАТАИТЬ сов. что 1. разг. йәшереп алып 

ҡалыу; затайть деньги аҡсаны йәшереп алып 
ҡалыу 2. (йәшереп) һаҡлау, тотоу; затайть 
злобу асыу тотоу; затайть обйду үпкә һаҡлау 
♦ затайть дыхание тын да алмай тороу

ЗАТАИТЬСЯ сов.; разг. 1. йәшеренеү, боҫоу, 
ҡасыу; утка затайлась в камышах өйрәк ҡамыш 
араһына йәшеренде 2. (скрытъ мысли от дру
гих) йәшереү, белгертмәү, һиҙҙермәү

ЗАТАЛКИВАТЬ несов. см. затолкать 1, 2 и 
затолкнуть

ЗАТАПЛИВАТЬ I несов. см. затопить I 
ЗАТАПЛИВАТЬ II несов. см. затопить II 
ЗАТАПЛИВАТЬСЯ I несов. 1. см. зато

питься I; 2. страд, от затапливать I
ЗАТАПЛИВАТЬСЯ II несов. 1. см. зато

питься II; 2. страд, от затапливать II 
ЗАТАПТЫВАТЬ несов. см. затоптать



ЗАТЕПЛИТЬ
ЗАТАСКАННЫЙ, -ая, -ое разг. 1. прич. от 

затаскать 2. прил. (заношенный) кейелгән, тау
шалған, иҫкергән, кейеп туҙҙырылған; затаскан
ный костюм әрһеҙ кейелгән костюм 3. прил.; пе- 
рен. күп ҡабатлап йәме ебәрелгән, күп 
сәйнәлгән; затасканный анекдот күп сәйнәлгән 
анекдот

ЗАТАСКАТЬ сов.; разг. 1. что (әрһеҙ) кейеп 
туҙҙырыу, туҙҙырып бөтөрөү; затаскать пальто 
пальтоны кейеп туҙҙырыу 2. что; перен. күп 
ҡабатлап йәмен ебәреү, ҡыҙығын бөтөрөү (һцҙҙе 
һ.б.) 3. кого-что йөрөтөп интектереп бөтөү, 
бергә йөрөтөп йонсотоу

ЗАТАСКАТЬСЯ сов.; разг. 1. туҙып бөтөү, 
тетелеү (кцп кейецҙән) 2. йонсоу, интегеп бөтөү 
(кцп йөрөцҙән); затаскаться по судам судҡа күп 
йөрөүҙән интегеп бөтөү

ЗАТАСКИВАТЬ несоә. см. затащйть, затас
кать 1, 2

ЗАТАСКИВАТЬСЯ несов. 1 . см.  затаскаться 
2. страд, от затаскивать

ЗАТАЧИВАТЬ несоә. см. заточйть II
ЗАТАЩИТЬ сов. кого-что 1. һөйрәп инде

реү, һөйрәп килтереү (ташыу); затащйть доски 
в помещение склада таҡталарҙы складҡа һөй
рәп ташыу 2. (утащитъ) алып китеү, олаҡты
рыу; затащйть за угол дома өй артына алып ки
теү 3. перен., разг. (привести) алып инеү, ин
дереү; он затащил меня домой ул мине өйөнә 
алып инде

ЗАТВЕРДЕВАТЬ несов. см. затвердеть 
ЗАТВЕРДЁЛЫИ, -ая, -ое ҡатҡан, ҡаты; за

тверделая почва ҡатҡан тупраҡ
ЗАТВЕРДЁНИЕ с 1. см. затвердеть 2. мед. 

(опухоль) ҡаты шеш
ЗАТВЕРДЁТЬ сов. ҡатыу, ҡатыланыу, ҡатып 

ҡалыу; мозоль затвердела һөйәл ҡатҡан
ЗАТВЕРДИТЬ сов. что; разг. 1. бер үк һүҙҙе 

ҡабатлау (туҡыу, тылҡыу) 2. нығытыу, ятҡа 
бикләү, ятлап алыу; затвердить стихй шиғырҙы 
ятлап алыу

ЗАТВЕРЖИВАТЬ несов. см. затвердить 2 
ЗА Т В бР м 1. затвор; затвор автомата авто

мат затворы 2. (засов, запор) бик, келә, элгес; 
затвор ворот ҡапҡа келәһе 3. япҡыс; затвор 
плотйны быуа япҡысы

ЗАТВОРИТЬ сов. 1. что ябыу, ябып ҡуйыу; 
затворйть окно тәҙрәне ябып ҡуйыу 2. кого 
бикләү, бикләп ҡуйыу

ЗАТВОРЙТЬСЯ сов. 1. ябылыу; окно затво 
рйлось тәҙрә ябылды 2. бикләнеү, бикләнеп ҡа
лыу; затворйться в комнате бүлмәлә бикләнеү 

ЗА Т В бРН И К  м 1. аскет (һөжрәһенән 
сыҡмай ятҡан монах) 2. кеше менән ҡатнашмай 
йәшәүсе, кешенән ситләшеүсе; жить затворни
ком кеше менән ҡатнашмай, ситләшеп йәшәү 

ЗАТВОРНИЧЕСТВО с үҙ -үҙенә биклән
гәнлек

ЗАТВОРЙТЬ несов. см. затворйть 
ЗАТВОРЙТЬСЯ несоә. 1. см. затворйться 

2. страд, от затворйть
ЗАТЕВАТЬ несов. см. затеять 
ЗАТЕЙЛИВОСТЬ ж хикмәтлелек; затейли

вость рисунка һүрәттең хикмәтлелеге
ЗАТЁЙЛИВЫИ, -ая, -ое прост, ҡыҙыҡ, әкә

мәт, хикмәтле; затейливое украшение хикмәтле 
биҙәү; затейливая речь хикмәтле телмәр; за
тейливый человек әкәмәт кеше

ЗАТЁЙНИК м 1. мәрәкәсе, мәҙәксе; он боль
шой затёйник ул бик шәп мәҙәксе 2. (организа
тор развлечений) уйынсы, уйын ойоштороусы, 
башлап йөрөүсе

ЗАТЁЙНИЦА ж мәрәкәсе, мәҙәксе 
ЗАТЕКАТЬ несов. см. затёчь
ЗАТЁМ нареч. 1. (после этого, потом) һуңы

нан, унан һуң, аҙаҡ; сначала было темно, затем 
посветлело башта ҡараңғы ине, һуңынан яҡтырҙы
2. (для этого) шуның өсөн, шуға күрә; я затем и 
приехал мин шуның өсөн килдем дә инде 3. (для 
обозначения перехода к следующему положению 
или выводу в речи) шунан (һцҙҙе йотаҡлатнда 
йәки икенсе һцҙгә кцскәндә ҡулланыла)

ЗАТЕМНЁНИЕ с 1. см. затемнйть; затем
нение сознания аң томаланыу 2. ҡараңғылау, 
ҡаплау; затемнение окон тәҙрәләрҙе ҡаплау
3. мед. ҡара тап; затемнение в лёгких үпкәләге 
ҡара тап

ЗАТЕМНЁТЬ сов. 1. (начать темнеть) 
ҡараңғылана башлау; в лесу затемнело урманда 
ҡараңғылана башланы 2. ҡарайып күренеү

ЗАТЕМНИТЬ сов. что 1. ҡараңғылау, тома
лау; дым затемнйл нёбо төтөн күкте томаланы 
2. ҡаплау, ышыҡлау, томалау; затемнйть окна 
тәҙрәләрҙе ҡаплау 3. томаландырыу, томалау; 
затемнйть сознание аңды томалау 4. перен. 
йәшереү, башҡа йүнәлешкә бороу; затемнйть 
смысл чего-л. пиҙеңдер мәғәнәһен йәшереү 

ЗАТЕМНИТЬСЯ сов. 1. ҡараңғыланыу; нёбо 
затемнйлось күк ҡараңғыланды 2. перен. бута
лыу, сыуалыу, томаланыу; мысль затемнйлась 
фекер сыуалды

ЗАТЕМНО нареч.; разг. ҡараңғыла, ҡараңғы 
саҡта, яҡтырмаҫ элек; просыпаться затемно 
яҡтырмаҫ элек уяныу; кончить работу затемно 
эште ҡараңғы төшкәс тамамлау

ЗАТЕМНЙТЬ несов. см. затемнйть 
ЗАТЕМНЙТЬСЯ несов. 1. см. затемнйться 

2. страд, от затемнйть
ЗАТЕНИТЬ сов. что 1. күләгәләү, ышыҡлау; 

затенйть растение үҫемлекте күләгәләү 2. (засло
нить) ҡаплау; затенйть свет яҡтылыҡты ҡаплау 

ЗАТЕНЙТЬ несов. см. затенйть 
ЗАТЕПЛИВАТЬ несов. см. затеплить 
ЗАТЁПЛИТЬ сов. что яндырып (тоҡанды

рып) ебәреү; затеплить свечу май шәмде тоҡан
дырып ебәреү 
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ЗАТЕПЛИТЬСЯ
ЗАТЕПЛИТЬСЯ сов. 1. яна башлау, тоҡа

ныу, ҡабыныу; огонь затеплился ут яна башла
ны 2. перен. уяныу, тоҡаныу; затеплилась на
дежда өмөт уянды

ЗАТЕРЁТЬ сов. 1. что юйыу, юйып ташлау, 
һөртөп алыу; затереть надпись на стене стена 
латы яҙыуҙы һөртөп алыу 2. кого-что (сдавитъ) 
ҡыҫыу; льды затёрли лодку боҙҙар кәмәне 
ҡыҫты 3. что; разг. (истрепать) туҙҙырыу, тет
келәү (кейем-һалымды) 4. кого; перен., разг. 
ҡыҫыу, юл бирмәү; затёрли молодого инженера 
йәш инженерға юл бирмәнеләр

ЗАТЕРЕТЬСЯ сов.; прост, ҡыҫылып инеү, 
тығылыу; затереться в очередь сиратҡа тығылыу 

ЗАТЕРЯННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от зате
рять 2. прил. онотолған, ташландыҡ; затерян
ный в лесу домик урмандағы ташландыҡ өй 

ЗАТЕРЙТЬ сов. что; разг. юғалтыу, ҡуйып 
онотоу, ҡайҙалыр ҡуйыу; затерять книгу китап
ты юғалтыу

ЗАТЕРЙТЬСЯ сов.; разг. 1. юғалыу; письмо 
затерялось хат юғалды 2. инеп юғалыу; зате
ряться в толпё халыҡ араһына инеп юғалыу 
3. юғалып ҡалыу, күренмәү; деревня затерялась 
средй гор ауыл тауҙар араһында юғалып ҡалған 

ЗАТЕС м тамға, билдә (агасҡа юнылган) 
ЗАТЕСАТЬ сов. что юныу, юнып йоҡартыу 

(ослау); затесать доску таҡтаны юныу; затесать 
кол ҡаҙыҡты юнып ослау

ЗАТЕСАТЬСЯ сов.; прост, ҡыҫылып инеү, 
тығылыу

ЗАТЁЧЬ сов. 1. ағып инеү, һарҡып төшөү; 
вода затекла в погреб һыу баҙға һарҡып төшкән
2. шешеү, ҡабарып сығыу; у него затёк глаз 
уның күҙе шешенгән 3. ойоу (тән өлөштәренә 
ҡарата); руки затеклй ҡулдар ойоно

ЗАТЁЯ ж 1. (замысел, план) ниәт, уй; не
лепая затея мәғәнәһеҙ ниәт 2. (вымысел) уй
ланған нәмә (уй), хыял; новая затея яңы хыял
3. (забава) мәҙәк, мәрәкә, шаянлыҡ, мутлыҡ; 
ребячья затея балалар мутлығы (эше) ♦ без за
тей ябай ғына, мәҙәк-фәлән ҡормай ғына

ЗАТЁЯТЬ сов. что и с неопр.; разг. 1. (на
чатъ, предпринятъ что-л.) башлау, башлап 
ебәреү, тотоноу; затеять разговор һөйләшеүҙе 
башлап ебәреү; затеять игру уйын башлап 
ебәреү 2. (задумать) ниәтләү, уйлау; онй чтб-то 
затеяли улар ниҙер эшләргә ниәтләне

ЗАТЁЯТЬСЯ сов.; разг. башланыу, башла
нып китеү; затеялся разговор һүҙ башланып 
китте

ЗАТИРАТЬ несов. см. затереть 
ЗАТИРАТЬСЯ несов. 1. см. затереться 

2. страд, от затирать
ЗАТИСКАТЬ сов. кого; разг. 1. ойпалап 

бөтөү, ҡыҫҡылап интектереү 2. эткеләп 
(төрткөләп) индереү, тығыу; затискать в ав
тобус автобусҡа эткеләп индереү

ЗАТИСКИВАТЬ несов. см. затискать, за
тиснуть

ЗАТИСНУТЬ сов. кого-что; разг. эткеләп 
(этеп-төртөп) индереү, тығылдырыу

ЗАТИСНУТЬСЯ сов.; разг. этеп-төртөп инеү, 
ҡыҫылып инеү, тығылыу

ЗАТИХАТЬ несов. см. затихнуть 
ЗАТИХНУТЬ сов. 1. тынып ҡалыу, тыныу, 

шымыу; звуки затихли тауыштар тынды
2. әкренәйеү, баҫылыу, һүрелеү; шагй затйхли 
аяҡ тауыштары баҫылды 3. перен. тынысланыу, 
тыныу; больной затйх ауырыу тынысланды

ЗАТЙШЬЕ с 1. (тишина) тынлыҡ, тынып то
роу; затйшье перед грозой йәшен алдынан 
булған тынлыҡ 2. (тихое место) һил урын, 
һиллек; затйшье пруда быуаның һил урыны
3. (приостановка действия, события) тынлыҡ, 
тыныслыҡ; затйшье перед боем һуғыш алдынан 
булған тынлыҡ

ЗАТКАТЬ сов. что сүпләмләп һуғыу, туҡыу, 
сигеү, үреү; заткать платье серебром күлдәккә 
көмөш (еп) ҡушып туҡыу; пауки заткали nay 
тйной углы үрмәкселәр мөйөштәрҙе ау менән 
үргән

ЗАТКНУТЬ сов. что 1. тығыу, тығып ҡуйыу; 
заткнуть уши ватой ҡолаҡҡа мамыҡ тығыу 2. за 
что ҡыҫтырыу, ҡыҫтырып ҡуйыу; заткнуть кин
жал за пояс хәнйәрҙе билбауға ҡыҫтырып ҡуй
ыу ♦ заткнуть за пбяс танауына сиртеү, 
уҙҙырып ебәреү; заткнуть рот ауыҙын ябыу 
(ҡаплау, астырмау), өнөн тығыу

ЗАТКНУТЬСЯ сов. 1. ябылыу, тығылыу 
(һауыт-һабага ҡарата) 2. прост, телде тешләү, 
ауыҙҙы йомоу, өндәшмәҫ булыу 

ЗАТМЕВАТЬ несов. см. затмить 
ЗАТМЁНИЕ с 1. тотолоу; затмение луны ай 

тотолоу; солнечное затмение ҡояш тотолоу 
2. разг. (помрачение сознания) аң томаланыу, 
зиһен таралыу; на меня нашло какое-то за
тмение әллә ниҙән зиһенем таралып китте

ЗАТМИТЬ сов. 1. что ҡаплау, томалау, 
ышыҡлау; звезду затмйли тучи болоттар йон
доҙҙо ҡапланы 2. кого-что; перен. өҫтөн сығыу, 
уҙҙырыу; затмйть всех свойм остроумием йор 
һүҙлеге менән барыһынан да уҙҙырыу

ЗА Т б союз (в значении “однако”, “но в то 
же время”) ләкин, уның ҡарауы, -һа ла/-һә лә, 
әммә; подарок недорогой, зато хороший бүләк 
ҡиммәтле түгел, әммә яҡшы

ЗАТОВАРИВАТЬ несов. см. затоварить 
ЗАТОВАРИВАТЬСЯ несов. 1. см. зато

варить 2. страд, от затоваривать
ЗАТОВАРИТЬ сов. что; торг, (һатмай) йы

йып ятҡырыу (тотоу), һатмай тотҡарлау; зато
варить зерно ашлыҡты йыйып ятҡырыу; зато
варить склад келәткә артыҡ тауар туплау

ЗАТОВАРИТЬСЯ сов.; спец. 1. кәрәгенән ар
тыҡ туплау (йыйыу, тәьмин итеү) (тауарҙарҙы)



ЗАТРЕПАТЬ
2. (скопиться в большом количестве — о това
ре) күпләп һатылмай ятыу (йыйылып китеү) 

ЗАТОЛКАТЬ сов.', разг. 1. кого-что этеп 
(төртөп) индереү, эткеләп тығылдырыу; затол
кать вагон в тупик вагонды тупикка этеп инде
реү 2. что тығыу; затолкать свёрток в карман 
төйөнсөктө кеҫәгә тығыу 3. эткеләү, төрткөләү, 
төрткөләп бөтөрөү

ЗАТОЛКНУТЬ сов. кого-что', разг. этеп 
(төртөп) индереү, этәреп ҡуйыу

ЗА Т бН  м 1. (залив) ҡултыҡ, ҡолаҡ; глубо
ководный затон тәрән һыулы ҡултыҡ; речной 
затон йылға ҡолағы 2. (место стоянки, ремон
та судов) затон

ЗАТОНУТЬ сов. батыу; корабль затонул ка
pan батты

ЗАТОПИТЬ I сов. что яғыу, яғып ебәреү; за 
топйть печку мейескә яғып ебәреү

ЗАТОПИТЬ II сов. что 1. баҫыу, баҫып ки
теү; река затопйла луга йылға болондарҙы 
баҫҡан 2. батырыу; затопйть лодку кәмәне баты
рыу 3. перен. тулыу, тултырыу; войска зато 
пйли площадь майҙанға ғәскәр тулды

ЗАТОПИТЬ III сов. яға башлау; в прошлом 
году затопили в октябре үткән йыл октябрҙә яға 
башланылар

ЗАТОПИТЬСЯ I сов. яна башлау, яғыла 
башлау; печь затопилась мейес яна башланы 

ЗАТОПИТЬСЯ II сов. һыу аҫтында ҡалыу, 
һыу баҫыу; берега затопйлись во время разлйва 
һыу ташҡанда яр буйҙары һыу аҫтында ҡалды 

ЗАТОПЛЙТЬ несов. см. затопйть II 
ЗАТОПЛЙТЬСЯ несов. 1. см. затопиться II; 

2. страд, от затоплять
ЗАТОПТАТЬ сов. 1. что тапап бөтөрөү, та

пап тигеҙләү; затоптать траву үләнде тапап 
бөтөрөү 2. тапап бысратыу; затоптать пол 
иҙәнде тапап бысратыу 3. что тапап иҙеү, 
иҙгеләү; затоптать бумагу в грязь ҡағыҙҙы быс
раҡҡа тапап иҙеү 4. что тапап һүндереү; затоп
тать огонь утты тапап һүндереү 5. кого-что та
пап үлтереү, тапау ♦ затоптать в грязь бысраҡҡа 
батырыу, ялған ғәйеп яғыу, ныҡ хурлау

ЗА Т бР  м 1. тығылыш, тығын 2. перен. 
тотҡарлыҡ; затор в работе эштәге тотҡарлыҡ 

ЗАТОРМАЖИВАТЬ несов. см. затормозйть 
ЗАТОРМОЗЙТЬ сов. 1. что и без доп. 

туҡтатыу, тормозлау, тормозға баҫыу (һалыу), 
әкренәйтеү; затормозйть машйну машинаны тор
мозлау 2. перен., разг. тотҡарлау, тотҡарлыҡ 
итеү; затормозйть дёло эште тотҡарлау

ЗАТОРМОЗИТЬСЯ сов. 1. туҡталып тороу, 
тормозланыу 2. перен., разг. туҡтап ҡалыу, тот
ҡарланыу; работа затормозйлась эш тотҡар
ланды

ЗАТОРМОШИТЬ сов. кого-что; разг. өҙгә
ләү, тартҡылап-йолҡҡолап йонсотоу

ЗАТОРОПИТЬ сов. ашыҡтырыу, ҡабалан
дырыу

ЗАТОРОПИТЬСЯ сов. ашыға (ҡабалана) 
башлау, ашығыу, ҡабаланыу; он внезапно зато 
ропйлся ул ҡапыл ғына ҡабалана башланы 

ЗАТОСКОВАТЬ сов.', разг. һағына (юҡһына) 
башлау

ЗАТОЧЁНИЕ с; уст. 1. см. заточить I;
2. (пребывание в тюрьме, ссылке) тотҡон, 
һөргөн; вечное заточение мәңгелек тотҡон

ЗАТОЧИТЬ I сов. кого-что', высок., уст. 
ябыу, ябып ҡуйыу, ултыртыу; заточить в тюрь
му төрмәгә ябыу

ЗАТОЧИТЬ II сов. что ослау, үткерләү; за
точить карандаш ҡәләм ослау; заточить нож бы
саҡ үткерләү

ЗАТОШНИТЬ сов. кого безл. күңел болғана 
башлау, ҡоҫҡо килеү; его затошнйло уның 
күңеле болғана башланы

ЗАТРАВИТЬ сов. кого-что 1. баҫтырып 
(ҡыуып) тотоу, баҫтыртыу, ҡыуҙыртыу; затра- 
вйть зайца ҡуянды баҫтыртыу 2. кешене эттән 
талатыу 3. перен., разг. эҙәрлекләп интектереү, 
теңкәгә тейеү

ЗАТРАВКА ж 1. запал, тоҡандырғыс (туп
та, мылтыҡта) 2. перен., прост, башланғыс 
(эште башлау алдынан ҡыҙыҡтырыу) 

ЗАТРАВЛИВАТЬ несов. см. затравить 
ЗАТРАГИВАТЬ несов. см. затронуть 
ЗАТРАМБОВАТЬ сов. что тыңҡыслау, 

төйөү; затрамбовать землю ерҙе тыңҡыслау 
ЗАТРАМБбВЫВАТЬ несов. см. затрамбо

вать
ЗАТРАПЁЗНЫЙ, -ая, -ое разг. көндәлек, 

көндәге, көн дә (әрһеҙгә) кейә торган; затра
пезная одежда көндәлек кейем

ЗАТРАТА ж 1. тотоу, тотоноу, түгеү, сарыф 
итеү (көс, ваҡыт һ.б. ҡарата)', затрата средств 
аҡса тотоу; затрата времени ваҡыт сарыф итеү 
2. обычно мн. затраты сығым, тотолған аҡса 
(мал, бол); сократйть затраты на оборудование 
ҡорамалға сығымдарҙы кәметеү

ЗАТРАТИТЬ сов. что 1. тотоу, тотоноу, 
һалыу; затратить средства на строительство 
төҙөлөшкә аҡса тотоноу 2. түгеү, һалыу, сарыф 
итеү; затратить много сил күп көс түгеү; за
тратить на поездку пять дней барыуға биш көн 
сарыф итеү

ЗАТРАЧИВАТЬ несов. см. затратить
ЗАТРЁБОВАТЬ сов. кого-что', офиц.-дел. 

талап итеү, һоратып алыу, саҡыртыу, саҡыртып 
алыу (килтереү); затребовать справку белешмә 
һоратып алыу; затребовать свидетелей шаһит
тарҙы саҡыртып килтереү

ЗАТРЕПАТЬ сов.', разг. 1. что туҙҙырып 
(таушалдырып) бөтөрөү; затрепать книжку ки
тапты таушалдырып бөтөрөү 2. кого (измучить) 
йонсотоп бөтөү, интектереү, хәлдән тайҙырыу 
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ЗАТРЕПЕТАТЬ
ЗАТРЕПЕТАТЬ сов. дерелдәй (ҡалтырай) ба

шлау, дер-дер килеү
ЗАТРЕЩАТЬ сов. 1. шытырлай (ярыла) ба

шлау, шытыр-шытыр килеү; лёд затрещал боҙ 
шытырлай башланы 2. сырылдаша (сырылдай) 
башлау, сыр-сыр килеү; кузнечики затрещали 
сиңерткәләр сырылдай башланы 3. дыңғырлай 
башлау, дыңғыр-дыңғыр килеү

ЗАТРЁЩИНА ж; прост, яңаҡлау, тондороу, 
ҡундырыу; дать затрещину яңаҡҡа тондороу 

ЗАТРОНУТЬ сов. 1. кого-что тейеү, ҡағы
лыу, тейеп китеү, ҡағылып үтеү; пуля затрону
ла кость пуля һөйәккә тейеп үткән 2. что\ пе- 
рен. ҡағылыу, ҡағылып үтеү, әйтеп үтеү; за
тронуть вопрос мәсьәләгә ҡағылып үтеү 3. кого- 
что', перен. йоғонто яһау, тәьҫир итеү, уятыу; 
затронуть чувства тойғоларға тәьҫир итеү

ЗАТРУДНЕНИЕ С 1. ҡыйынлыҡ, уңайһыҙ
лыҡ, ҡамасау; устранить затруднения уңай
һыҙлыҡтарҙы бөтөрөү 2. ҡыйын (ауыр) хәл, ау
ырлыҡ; быть в затруднении ҡыйын хәлдә булыу; 
вывести из затруднения ауыр хәлдән сығарыу 

ЗАТРУДНЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от за
труднить 2. прил. ауыр, ауырлашҡан, ҡыйын; 
затруднённое дыхание ауыр һулыш

ЗАТРУДНИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое ауыр, ҡат
марлы, ҡыйын; затруднительное положение 
ауыр хәл

ЗАТРУДНИТЬ сов. 1. кого-что ауырлыҡ 
(ҡыйынлыҡ) килтереү (төшөрөү), ауыр (ҡыйын) 
булыу; затруднйть друзей дуҫтарға ауырлыҡ кил
тереү 2. что ҡыйынлаштырыу, ауырлаштырыу; 
затруднйть дыхание тын алышын ауырлаштырыу 

ЗАТРУДНИТЬСЯ сов. в чём или с неопр.
1. ауырһыныу, ҡыйынһыныу; затрудниться ска
зать әйтергә ҡыйынһыныу 2. ауырлашыу, ҡый
ынлашыу; его положение затруднилось уның 
хәле ауырлашты

ЗАТРУДНЙТЬ несов. см. затруднйть 
ЗАТРУДНЙТЬСЯ несов. 1. см. затруднйться

2. страд, от затруднйть
ЗАТРЯСТИ сов. кого-что һелкетә башлау, 

ҡалтырата (дерелдәтә) башлау
ЗАТРЯСТИСЬ сов. ҡалтырана (дерелдәй) ба

шлау, ҡалтырап китеү; затрястйсь от страха 
ҡурҡыштан ҡалтырана башлау

ЗАТУЖ ИТЬ сов.', трад.-поэт., разг. 
ҡайғыра (көйөнә, хәсрәтләнә) башлау

ЗАТУМАНИВАТЬ несов. см. затуманить 
ЗАТУМАНИВАТЬСЯ несов. 1. см. зату

маниться 2. страд, от затуманивать
ЗАТУМАНИТЬ сов. что 1. (покрытъ тума

ном) томан менән ҡаплау, томанлау, боҫлау; пар 
затуманил окно пар тәҙрәне боҫланы 2. перен. 
томалау, ҡараңғылау; затуманить мысль фе
керҙе томалау

ЗАТУМАНИТЬСЯ сов. 1. томан менән ҡап
ланыу, томанланыу, боҫланыу; солнце зату

манилось ҡояш томан менән ҡапланды 2. перен. 
томаланыу, ҡараңғыланыу; сознание затумани
лось аң томаланды 3. перен., разг. моңһоула
ныу, күңелһеҙләнеү; её лицо затуманилось уның 
йөҙө моңһоуланды

ЗАТУПИТЬ сов. что\ разг. (сделать ту
пым — об остром предмете) үтмәҫләү, 
үтмәҫләндереү, йөҙөн ҡайтарыу, тупаҫлау; зату 
пйть нож бысаҡты үтмәҫләү

ЗАТУПИТЬСЯ сов.; разг. тупаҫланыу, үтмәҫ
ләнеү, йөҙө ҡайтыу; топор затупился балта ту
паҫланған

ЗАТУПЛЙТЬ несов. см. затупить 
ЗАТУПЛЙТЬСЯ несов. 1. см. затупйться 

2. страд, от затуплять
ЗАТУХАТЬ несов. см. затухнуть
ЗАТИХНУТЬ сов. 1. разг. (потухнуть) 

һүнеү, һүнеп ҡуйыу; огонь затух ут һүнде 2. пе
рен. (прекратиться) туҡталыу, баҫылыу, һүре
леү; колебания затухли тирбәлеүҙәр баҫылды 

ЗАТУШЕВАТЬ сов. что 1. тушь менән буяу, 
тушлау; затушевать рисунок һүрәтте тушь менән 
буяу 2. перен. ҡаплау, йәшереп ҡалдырыу; зату
шевать недостатки етешһеҙлектәрҙе йәшереү 

ЗАТУШЁВЫВАТЬ несов. см. затушевать 
ЗАТУШИТЬ сов. что', разг. 1. һүндереү; за 

тушйть свечу шәмде һүндереү 2. перен. (пода
витъ) баҫыу, күрһәтмәү, туҡтатыу, һүндереү; 
затушйть радость ҡыуанысты баҫыу

ЗАТХЛОСТЬ ж 1. тынсыулыҡ, һөрһөгән 
(һаҫыған) еҫ; пахнет затхлостью һөрһөгән еҫ 
килә 2. перен. торғонлоҡ, һөрһөү (ижтимаги 
тормошҡа ҡарата)

ЗАТХЛЫЙ, -ая, -ое 1. тынсыу (тонсоу), тон
соҡторғос, һаҫыҡ; затхлый воздух тынсыу һауа 
2. күгәргән, һөрһөгән, ҡаҡһыған, еҫләнгән; 
затхлая мука күгәргән он 3. перен. серек, 
һөрһөгән; затхлая среда серек мөхит 

ЗАТЫКАТЬ несов. см. заткнуть 
ЗАТЫЛОК м елкә, соңҡа; почесать затылок 

елкәне тырнау ♦ в затылок (идтй, стоять, ша
гать и т.п.) бер бер артлы (теҙелеү, тороу һ.б.)

ЗАТЫЛОЧНЫЙ, -ая, -ое елкә, соңҡа ...ы; 
затылочная кость соңҡа һөйәге

ЗАТЫЧКА ж\ прост, бөкө, тығын, тыҡҡыс 
ЗАТЙКАТЬ сов. кого-что', прост, ҡый

ырһытыу, ҡағыу, ситләтеү
ЗАТ ЙГИВАТЬ несов. см. затянуть 
ЗАТ ЙГИВАТЬСЯ несов. 1. см. затянуться 

2. страд, от затягивать
ЗАТЙЖКА ж 1. см. затянуть I 1, 2, 6, 7 и за

тянуться 1, 2, 5, 6; 2. (при курении) һурыу, эскә 
тартыу 3. ҡалыпҡа тартыу (аяҡ кейемен 
теккәндә)

ЗА ТЯЖ Н бЙ , -ая, -ое 1. оҙаҡҡа һуҙылған, 
оҙайлы; затяжная болезнь оҙаҡҡа һуҙылған ау
ырыу; затяжной дождь оҙайлы ямғыр ♦ затяж-



ЗАХВАТАТЬ
ной прыжок аә. оҙайлы һикереү (парашютты 
оҙаҡ асмай төшөц)

ЗАТЯНУТЬ I сов. 1. кого-что тартып (тарт
тырып) бәйләү, тарттырыу; затянуть чемодан 
ремнём сумаҙанды ҡайыш менән тарттырып 
бәйләү 2. кого-что һурыу, тартып алыу, убыу; 
болото затянуло олёня боланды һаҙ упҡан 3. ко
го тартыу, ылыҡтырыу, индереү; затянуть в 
спор бәхәскә ылыҡтырыу 4. что, чем ҡаплау, 
томалау; мороз затянул озеро льдом һыуыҡ 
күлдең өҫтөн боҙ менән ҡапланы; тучи затянули 
нёбо күкте болот ҡапланы 5. безл. (заживитъ) 
уңалыу, бөтәшеү; рану затянуло яра уңалды
6. что (задержатъ) һуҙыу, оҙаҡҡа (һуҙыу) 
ебәреү; затянуть дёло эште һуҙыу; затянуть со
брание йыйылышты оҙаҡҡа һуҙыу 7. тех. тар
тыу, нығытыу; затянуть болты ключом болт
тарҙы асҡыс менән тартыу

ЗАТЯНУТЬ II сов.', разг. йырлап (һуҙып) 
ебәреү

ЗАТЯНУТЬСЯ сов. 1. тартып (ҡыҫып) 
бәйләү; затянуться кушаком билбауҙы тартып 
бәйләү 2. тартылыу, бәйләнеү, быуылыу; узел 
затянулся төйөн тартылды 3. ҡапланыу, томала
ныу; нёбо затянулось тучами күк йөҙө болот 
менән ҡапланды 4. бөтәшеү, уңалыу; рана затя
нулась яра уңалды 5. һуҙылыу, оҙаҡҡа һуҙылып 
китеү; собрание затянулось йыйылыш оҙаҡҡа 
һуҙылды 6. һурыу, эскә тартыу (төтөндө) 

ЗАУЛЫБАТЬСЯ сов. йылмайыу, йылмайып 
ебәреү

ЗАЁМНЫЙ, -ая, -ое аңлайышһыҙ, артыҡ 
хикмәтле; заумные стихи артыҡ хикмәтле 
шиғырҙар; заумная речь аңлайышһыҙ телмәр 

ЗАУМЬ ж мәғәнәһеҙлек, хикмәт 
ЗАУНЫВНЫЙ, ая, ое һағышлы, яманһыу, 

моңһоу; заунывная песня һағышлы йыр
ЗАУПОКбЙНЫ Й, -ая, -ое; церк. йыназа 

...ы, ерләү ...ы; заупокойная молйтва йыназа 
доғаһы

ЗАУПРЙМИТЬСЯ сов. ҡарышыу, 
тиҫкәреләнеү, киреләнеү; дитя заупрямилось са
бый тиҫкәреләнә башланы

ЗАУРЙД ... урыҫ телендәге ҡушма һцҙ- 
ҙәрҙең “дипломһыҙ", “чинһыҙ вазифа биләцсе" 
мәгәнәләрен белдергән беренсе өлөшө, мәҫ., за 
уряд врач дипломһыҙ табип (врач); зауряд-хо- 
рунжий хорунжий вазифаһындағы һалдат

ЗАУРЙДНЫЙ, -ая, -ое урта(са), уртаҡул, 
ябай, ғәҙәти; заурядный актёр уртаҡул актёр 

ЗАУСЁНЕЦ м; уст. см. заусеница 
ЗАУСЁНИЦА ж 1. шайтан тырнағы; пальцы 

в заусеницах шайтан тырнаҡлы бармаҡтар 
2. тех. суғырмаҡ, ҡытыршы

ЗАУТРЕНЯ ж иртәнге ғибәҙәт (христиан ди
не буйынса)

ЗАУТЙЖ ИВАТЬ несов. см. заутюжить

ЗАУТібЖ ИТЬ сов. что үтекләү, яҙыу; за
утюжить складку кейемдең сырышын үтекләү 

ЗАУЧИВАНИЕ с см. заучивать; заучивание 
стихотворения шиғырҙы ятлау 

ЗАУЧИВАТЬ несов. см. заучить 
ЗАУЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. заучйться

2. страд, от заучивать
ЗАУЧИТЬ сов. что 1. ятлау, ятҡа бикләү, ят

лап алыу; заучйть правило ҡағиҙәне ятлау 2. ко
го-что', разг. (замучить учёбой) уҡыта-уҡыта 
алйытыу (йонсотоу)

ЗАУЧИТЬСЯ сов/, разг. оҙаҡ уҡыуҙан арыу, 
уҡыу менән ныҡ мауығыу

ЗАУШАТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое книжн. тупаҫ, 
мыҫҡыллы; заушательская критика тупаҫ 
тәнҡит

ЗАУШАТЕЛЬСТВО е; книжн. тупаҫлыҡ, 
мыҫҡыллы тәнҡит

ЗАУШНЫЙ, -ая, -ое ҡолаҡ арты(ндағы); 
заушный нарыв ҡолаҡ арты шеше

ЗАФАРШ ИРОВАТЬ сов. что фаршлау, 
фарш тултырыу; зафаршировать утку өйрәкте 
фаршлау

ЗАФИКСИРОВАТЬ сов. что 1. (запечат
леть в рисунке, фотографии и т.п.) фотоға (ҡа
ғыҙға) төшөрөп ҡуйыу 2. (отметить, учесть) 
билдәләү, иҫәпкә алыу, яҙып (теркәп) ҡуйыу
3. фото. фиксажлау, фиксаж менән нығытыу; 
зафиксйровать снймок фотоһүрәтте фиксажлау

ЗАФОНТАНЙРОВАТЬ сов.', спец. фонтан 
(булып) ата башлау; скважина зафонтанйровала 
скважина фонтан булып ата башланы

ЗАФРАХТОВАТЬ сов. что', мор., торг. 
фрахтовкалау, йөк ташыу өсөн яллау (судноны) 

ЗАФРАХТОВЫВАТЬ несов. см. зафрахто 
вать

ЗАХАЖИВАТЬ несов.] разг. ингеләү, ин
геләп йөрөү; захаживайте к нам беҙгә ингеләп 
йөрөгөҙ

ЗАХАНДРИТЬ сов.', разг. күңелһеҙләнеү, бо
шона (кәйефһеҙләнә) башлау

ЗАХАЯТЬ сов. кого-что', прост, яманатын 
һатыу, хурлау, әҙәм мәсхәрәһенә ҡалдырыу 

ЗАХВАЛИВАТЬ несов. см. захвалить 
ЗАХВАЛИТЬ сов. кого-что', разг. артыҡ 

маҡтап ташлау (ебәреү), үтә маҡтап шаштырыу 
(осондороу), ҡотортоп ебәреү; захвалйть учени
ка уҡыусыны артыҡ маҡтап ташлау

ЗАХВАТ м 1. см. захватйть 1,3;  захват ини 
циатйвы инициативаны үҙеңә алыу; захват чу- 
жйх земель сит ерҙәрҙе баҫып алыу 2. (охваты
ваемое чем-л. пространство) алым; захват 
пл5та һабандың алымы; ширина захвата алым 
киңлеге

ЗАХВАТАТЬ сов. что] разг. ҡулдан-ҡулға 
йөрөтөп бысратып бөтөү, тотҡолап бысратыу; 
захватать рукопись ҡулъяҙманы ҡулдан-ҡулға 
йөрөтөп бысратыу



ЗАХВАТИТЬ
ЗАХВАТИТЬ сов. 1. кого-что, чего тотоп 

(эләктереп) алыу, ныҡ итеп тотоу; захватить 
пальто за воротнйк пальто яғаһынан эләктереп 
алыу 2. кого-что алыу, алып барыу; захватить 
сына в театр ул(ың)ды театрға бергә алыу 3. ко
го-что баҫып (тартып) алыу, алыу, эләктереү; 
захватйть чужйе земли сит ерҙәрҙе баҫып алыу; 
захватйть власть власты тартып алыу 4. что\ пе- 
рен., разг. эләктереү, йоҡтороу; захватйть корь 
ҡыҙылса эләктереү 5. кого-что; перен. (сильно 
увлечь) үҙенә тартыу, ныҡ ҡыҙыҡтырыу, йәлеп 
итеү; работа захватйла его целиком эш уны ту 
лыһынса үҙенә йәлеп итте. 6. разг. (застичь) 
эләктереү, эләгеү, тотоп алыу; дождь захватйл 
нас беҙ ямғырға эләктек ♦ дух захватйло тын 
ҡыҫылды (бөттө)

ЗАХВАТНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое баҫып алыу 
...ы; захватнические войны баҫып алыу һуғыш
тары

ЗАХВАТЧИК м илбаҫар, баҫып алыусы 
ЗАХВАТЫВАТЬ несов. см. захватйть 
ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от 

захватывать 2. прил. ҡыҙыҡлы, мауыҡтырғыс; 
захватывающий рассказ мауыҡтырғыс хикәйә 

ЗАХВОРАТЬ сов.', разг. ауырып китеү, 
ауырый башлау

ЗАХИРЁТЬ сов.', разг. 1. (о человеке) бөтөп 
китеү, ябығыу, хәлһеҙләнеү; (о растениях) 
һулыу, шиңеү 2. перен. хөртәйеү, һүнеү, бөтөү; 
сад захирел баҡса хөртәйҙе

ЗАХИХИКАТЬ сов. хихылдау, хихылдап 
көлөп ебәреү, хихылдай башлау

ЗАХЛАМИТЬ сов. что; разг. ҡыйлау, 
сүпләү, сүп-сар менән тултырыу

ЗАХЛАМЛЁННЫЙ, -ая, -oft разг. 1. прич. от 
захламйть 2. прил. сүп-сарлы, ҡыйлы; захлам
лённый коридор сүп-сар менән тулған коридор 

ЗАХЛАМЛЙТЬ несов. см. захламйть 
ЗАХЛЕБНУТЬСЯ сов. 1. тонсоғоу, сәсәү, 

сәсәп китеү; захлебнуться водой һыуға сәсәп ки
теү 2. перен. туҡталыу; атака захлебнулась ата
ка туҡталды 3. һүнеү, туҡтау, тынып ҡалыу (мо
тор, автомат һ.б. ҡарата)

ЗАХЛЁБЫВАТЬСЯ несов. 1. см. захлеб
нуться 2. тын ҡыҫылыу, быуылыу; он захлёбы
вался от смёха көлөүҙән тыны ҡыҫылды; захлё
бываться от слёз йәшкә быуылыу 3. перен. йот
лоғоп (тын да алмай) уҡыу, музыка тыңлау 

ЗАХЛЕСТАТЬ I сов. кого-что; разг. ҡамсы
лау, һыҙырыу; захлестать лошадь атты ҡамсылау 

ЗАХЛЕСТАТЬ II сов.', разг., в разн. знач. 
(плетью) һыҙыра (яра, ҡамсылай) башлау; (о 
дожде) һыҙырып яуа башлау; (о волнах) һуға 
башлау; дождь захлестал ямғыр һыҙырып яуа 
башланы

ЗАХЛЕСТНУТЬ сов. кого-что 1. эләктереү, 
эләктереп (салып) алыу; захлестнуть петлёй

элмәкләп эләктереп алыу 2. (обдать) аша бәреү, 
ҡойондороу, килтереп һуғыу; волна захлестнула 
лодку тулҡын кәмәне аша һуҡты 3. перен. тотош 
биләү, үҙенә тартыу, уятыу; революция захлест
нула массы революция массаларҙы биләп алды 

ЗАХЛЁСТЫВАТЬ I несов. см. захлестать I 
ЗАХЛЕСТЫВАТЬ II несов. см. захлестнуть 
ЗАХЛбПАТЬ сов. ҡул саба (алҡышлай) 

башлау
ЗАХЛбПНУТЬ сов. 1. что шап (шарт) итте

реп ябыу; захлопнуть дверь ишекте шап иттереп 
ябыу 2. кого (поймать чем-л.) эләктереү, ҡап
тырыу; захлопнуть зайца в капкан ҡуянды 
ҡапҡанға эләктереү

ЗАХЛбПНУТЬСЯ сов. шап итеп ябылыу; 
дверь захлопнулась ишек шап итеп ябылды 

ЗАХЛОПОТАТЬ сов. юллай башлау, юл
ларға тотоноу

ЗАХЛОПОТАТЬСЯ сов.; разг. мәшәҡәтләнеп 
арыу, ниҙелер юллап йөрөп интегеү

ЗАХЛОПЫВАТЬ несов. см. захлопнуть 
ЗАХЛбПЫ ВАТЬСЯ несов. 1. см. за

хлопнуться 2. страд, от захлопывать 
ЗАХМЕЛЁТЬ сов. иҫереү, иҫереп китеү 
ЗАХНЫКАТЬ сов.', разг. 1. (начать жало

ваться) һуҡрана башлау, мыжып һөйләнә (зар
лана) башлау 2. (заплакать) шыңшып илай 
башлау, һыңҡылдау, шыңшыу

ЗА Х бД  м 1. см. зайтй 1—5; заход корабля в 
порт караптың портҡа инеүе 2. байыу; заход 
солнца ҡояш байыуы

ЗА Х О ДЙ ТЬI несов. см. зайтй 
ЗАХОДЙТЬ II сов. күтәрелеү, йөрөй башлау; 

по морю заходйли волны диңгеҙҙә тулҡындар 
күтәрелде

ЗАХОЛУСТНЫЙ, -ая, -ое тын, аулаҡ; захо
лустное место аулаҡ урын

ЗАХОЛУСТЬЕ с 1. тын (тыныс, аулаҡ) урын 
(цҙәктән ситтәге)', жить в захолустье аулаҡ 
урында йәшәү 2. ҡала сите; захолустье Москвы 
Мәскәүҙең сите

ЗАХОРОНЕНИЕ с; книжн., спец. 1. см. за
хоронить; способ захоронения күмеү ысулы 
(тәртибе) 2. ҡәбер(лек); раскопки захоронений
ҡәберлектәрҙе ҡаҙыу

ЗАХОРОНИТЬ сов. кого-что ерләү, күмеү; 
захоронйть покойника мәйетте ерләү

ЗАХОТЁТЬ несов. чего и с неопр. теләү, 
-ғы/-ге килеү; захотеть пить эске килеү

ЗАХОТЕТЬСЯ сов. безл. теләү, -ғы/-ге ки
леү; мне захотелось есть минең ашағы килде 

ЗАХОХОТАТЬ сов. шарҡылдап (хахылдап) 
көлөп ебәреү

ЗАХРАПЁТЬ сов.', разг. ғырылдай (хырыл
дай, ғырлай) башлау, ғырлап йоҡоға китеү 

ЗАХРЕБЁТНИК м; презр. әрәмтамаҡ 
ЗАХРИПЕТЬ сов. ғыжылдай башлау 
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ЗАЧЕСТЬ
ЗАХРОМАТЬ сов. аҡһай (сатанлай) башлау 
ЗАХУДАЛЫЙ, -ая, -ое 1. бөлгән, бөлгөнлөк

кә төшкән, ярлыланған; захудалое хозяйство 
бөлгән хужалыҡ 2. әһәмиәтһеҙ, ташландыҡ; за
худалая деревня ташландыҡ ауыл 3. прост. 
ябыҡ, яшыҡ; захудалая лошадь ябыҡ ат

ЗАЦВЕСТИ I сов. 1. (о стоячей воде) 
йәшәреү, ләм баҫыу, бәҫәреү 2. разг. (покрыть
ся плесенью) күгәреп бөтөү, күгәреү, йәшәреү; 
корки хлеба зацвели икмәк һыныҡтары 
күгәргән

ЗАЦВЕСТИ II сов. сәскә ата башлау, 
сәскәләнә (сәскә асыла) башлау

ЗАЦВЕТАТЬ I несов. см. зацвести I 
ЗАЦВЕТАТЬ II несов. см. зацвестй II
ЗАЦЕЛОВАТЬ сов.', разг. ҡат-ҡат үбеү, үбә 

башлау, үпкеләү
ЗАЦЕМЕНТИРОВАТЬ сов. что цемент 

менән нығытыу, цементлау
ЗАЦЕПИТЬ сов. кого-что 1. эләктереү, 

эләктереп алыу; зацепйть багром багор менән 
эләктереү 2. за что бәрелеү, һөрлөгөү, эләгеү; 
зацепйть ногой за порог аяҡ менән тупһаға 
эләгеү 3. перен., разг. тейеү, ҡағылыу, 
төрттөрөү; зацепйть эпиграммой эпиграмма 
менән төрттөрөү

ЗАЦЕПИТЬСЯ сов. 1. эләгеү; платье заце 
пйлось за гвоздь күлдәк сәйгә эләкте 2. разг. 
(ухватиться) тотоноу, йәбешеү

ЗАЦЁПКА ж 1. см. зацепйть 1; 2. разг. элмә, 
эләктергес, ырғаҡ 3. перен., разг. Терәк, таяныс
4. перен., разг. ҡамасау, тотҡарлыҡ; зацепка в 
деле эштәге тотҡарлыҡ

ЗАЦЕПЛЙТЬ несов. см. зацепйть 
ЗАЦЕПЛЙТЬСЯ несов. 1. см. зацепйться 

2. страд, от зацеплять
ЗАЧАРОВАТЬ сов. кого-что 1. сихырлау, 

арбау 2. перен. һоҡландырыу, хайран (таң) ҡал
дырыу; зачаровать мелодией курая ҡурай моңо 
менән хайран ҡалдырыу

ЗАЧАРбВЫ ВАТЬ несов. см. зачаровать 
ЗАЧАСТИТЬ сов.', разг. 1. (участиться) кө

сәйеү, шәбәйеү; дождь зачастйл ямғыр шәбәйҙе 
2. к кому йышайыу, йыш килә (башлау); зачас 
тйть в гости ҡунаҡҡа йыш йөрөй башлау

ЗАЧАСТУЮ нареч.', разг. йыш ҡына, йыш- 
йыш, күп ваҡыт; зачастую так и бывает йыш 
ҡына шулай була

ЗАЧАТИЕ с см. зачать I 
ЗАЧАТОК м 1. яралғы, бәбәк, орлоҡ 2. биол. 

(рудимент) ҡалдыҡ 3. обычно мн. зачатки баш
ланғыс, тәүге күренеш, яралғы; зачатки новых 
отношений яңы мөнәсәбәттәрҙең башланғысы 

ЗАЧАТОЧНЫЙ, -ая, -ое башланғыс хәлдәге, 
яралғы хәлендәге; зачаточный орган яралғы 
хәлендәге ағза

ЗАЧАТЬ I сов. кого балаға (ауырға, буйға) 
ҡалыу (уҙыу)

ЗАЧАТЬ II сов. что\ прост, (начать) баш
лау, башлап ебәреү

ЗАЧАХНУТЬ сов. (о человеке) кибеү, 
ябығыу, хәлһеҙләнеү; (о растениях) шиңеү, 
һулыу, кибеп (ҡороп) бөтөү

ЗАЧЁМ нареч. ниңә, ни өсөн; зачем пришёл? 
ниңә килдең?; вот зачем он пришёл бына ни 
өсөн килгән икән ул

ЗАЧЁМ ТО нареч. ниңәлер, ни өсөндөр 
ЗАЧЕРВИВЕТЬ сов. ҡортлау, ҡорт төшөү 

(баҫыу); яблоко зачервивело алмаға ҡорт 
төшкән

ЗАЧЕРКИВАТЬ несов. см. зачеркнуть
ЗАЧЕРКНУТЬ сов. что һыҙыу, һыҙып таш

лау; зачеркнуть строку юлды һыҙып ташлау 
ЗАЧЕРНЁТЬ несов. 1. (выделиться чёрным 

цветом) ҡарайыу, ҡарайып күренеү, ҡара бу
лып тороу; вдалй зачернела лодка алыҫтан кәмә 
ҡарайып күренде 2. (начать чернеть) ҡарая ба
шлау, ҡара төҫкә инә башлау

ЗАЧЕРНИТЬ сов. что ҡарайтыу, ҡараға буяу 
ЗАЧЕРНЙТЬ несов. см. зачернить 
ЗАЧЕРПНУТЬ сов. что, чего һирпеп (һоҫоп, 

сумырып) алыу; зачерпнуть воды һыуҙы һирпеп 
алыу

ЗАЧЕРПНУТЬСЯ сов.', разг. һоҫолоу, һирпе
леп (һоҫолоп) сығыу (алыныу)

ЗАЧЁРПЫВАТЬ несов. см. зачерпнуть 
ЗАЧЁРПЫВАТЬСЯ несов. 1. см. зачерп

нуться 2. страд, от зачерпывать
ЗАЧЕРСТВЕЛЫЙ, -ая, -ое 1. иҫкергән, 

ҡатҡан; зачерствелый хлеб иҫкергән ҡатҡан 
икмәк 2. перен. күңеле ҡатҡан, ҡаты бәғерле, 
ҡаты, мәрхәмәтһеҙ; зачерствелый человек ҡаты 
кеше

ЗАЧЕРСТВЕТЬ сов. 1. иҫкереү, ҡатыу; хлеб 
зачерствел икмәк иҫкергән 2. перен. күңел ҡа
тыу, ҡаты бәғерле (мәрхәмәтһеҙ) булыу; сердце 
зачерствело күңел ҡатҡан

ЗАЧЕРТИТЬ сов. һыҙғылап бөтөрөү, һыҙып 
ташлау (тултырыу); зачертить лист бумаги 
ҡағыҙ битен һыҙғылап бөтөрөү

ЗАЧЕРЧИВАТЬ несов. см. зачертить 
ЗАЧЕС м сәс ятышы (тарағандан һуң); глад

кий зачёс шыма таралған сәс
ЗАЧЕСАТЬ сов. что тарап ятҡырыу, тарап 

ҡуйыу; зачесать волосы назад сәсте артҡа тарап 
ҡуйыу

ЗАЧЕСАТЬСЯ I сов.', разг. (пригладить во
лосы, причесать в каком-л. направлении) тарап 
(һыпырып) ҡуйыу

ЗАЧЕСАТЬСЯ II сов. (начать чесаться) 
тырнана (ҡысына) башлау

ЗАЧЕСТЬ сов. что 1. иҫәпләү, иҫәбенә инде
реү; зачесть сто рублей в уплату долга йөҙ һум 
ды бурыс иҫәбенә индереү 2. (признать выпол
ненным) зачёт ҡуйыу; зачесть практйческие за
нятия практик дәрестәргә зачёт ҡуйыу 
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ЗАЧЕСТЬСЯ
ЗАЧЕСТЬСЯ сов. иҫәпләнеү, иҫәпкә алыныу; 

добро зачтётся изгелек иҫәпкә алыныр; взносы 
будут зачтены в уплату долга взностар бурыс 
түләүгә иҫәпләнәсәк

ЗАЧЕСЫВАТЬ несов. см. зачесать 
ЗАЧЕСЫВАТЬСЯ несов. 1. см. зачесаться I; 

2. страд, от зачёсывать
ЗАЧЕТ м 1. см зачесть 1; 2. зачёт; готовить

ся к зачёту зачётка әҙерләнеү; поставить зачёт 
зачёт ҡуйыу

ЗАЧЕТНЫЙ, -ая, -ое зачёт ...ы; зачётная
книжка зачёт кенәгәһе

ЗАЧИН м 1. прост, башланғыс 2. лит. баш; 
зачйн сказки әкиәттең башы

ЗАЧИНАТЕЛЬ м башлаусы, башлап ебәреү
се; зачинатель нового направления в музыке му 
зыкала яңы йүнәлеште башлаусы 

ЗАЧИНАТЬ I несов. см. зачать I 
ЗАЧИНАТЬ II несов. см. зачать II 
ЗАЧИНИТЬ сов. что; разг. 1. (заделать) 

ямау, ямап ҡуйыу, төҙәтеү, төҙәтеп ҡуйыу; зачи
нить брюки салбарҙы ямау; зачинйть крышу 
ҡыйыҡ(ты) төҙәтеү 2. (заостритъ) ослау, ослап 
ҡуйыу; зачинйть карандаш ҡәләм ослау

ЗАЧЙНЩИК м и ЗАЧЙНЩИЦА ж ҡотор
тоусы, башлап ебәреүсе; зачйнщик драки һу
ғышты башлап ебәреүсе

ЗАЧИСЛЕНИЕ с см. зачйслить зачис 
лять; зачисление в штат штатҡа алыу

ЗАЧИСЛИТЬ сов. 1. кого-что алыу, ҡабул 
итеү; зачйслить в институт институтҡа алыу 
2. что; бухг. яҙып ҡуйыу, индереү; зачйс
лить на текущий счёт ағымдағы иҫәпкә яҙып 
ҡуйыу

ЗАЧИСЛИТЬСЯ сов. ҡабул ителеү, алы
ныу; зачйслиться в аспирантуру аспиранту
раға алыныу

ЗАЧИСЛЙТЬ несов. см. зачйслить 
ЗАЧИСЛЙТЬСЯ несов. 1. см. зачйслиться 

2. страд, от зачислять
ЗАЧИСТИТЬ сов. что; спец, таҙартыу, шы

мартыу; зачйстить грани ҡырҙарын таҙартыу 
ЗАЧИТАТЬ сов. что 1. (огласитъ) уҡый 

башлау, уҡып биреү (ишеттереү); зачитать про
токол протоколды уҡып ишеттереү 2. разг. (чи
тая, истрепать) уҡый-уҡый туҙҙырыу (тау
шалдырыу)

ЗАЧИТАТЬСЯ сов.; разг. онотолоп (йото
лоп) уҡыу, мауығып (бирелеп) уҡыу; зачитаться 
романом романды онотолоп уҡыу

ЗАЧИТЫВАТЬ I несов. см. зачесть 
ЗАЧИТЫВАТЬ II несов. см. зачитать 
ЗАЧИТЫВАТЬСЯ I несов. 1. см. зачесться 

2. страд, от зачйтывать I
ЗАЧИТЫВАТЬСЯ II несов. 1 .см . зачитаться 

2. страд, от зачйтывать II
ЗАЧИЩАТЬ несов. см. зачйстить

ЗАЧУМЛЁННЫЙ, -ая, -ое тағун (чума) 
йоҡторған, тағун (чума) менән зарарланған; за
чумлённое животное чума йоҡторған хайуан 

ЗАЧУЯТЬ сов. кого-что', разг. һиҙеү, һиҙеп 
алыу (ҡалыу); зверь зачуял охотника йәнлек 
һунарсыны һиҙеп алды (ҡалды)

ЗАШАГАТЬ сов. атлап китеү, йөрөй башлау; 
ребёнок зашагал бала атлап китте

ЗАШАРКАТЬ сов. что; разг. тапап бысра
тыу, тапап бөтөрөү; пол зашаркали иҙәнде тапап 
бөтөргәндәр

ЗАШВЫРИВАТЬ несов. см. зашвырнуть, за
швырять

ЗАШВЫРНУТЬ сов. что; разг. ырғытып 
ебәреү, быраҡтырыу, ташлау, ырғытыу, бәреү, 
атып бәреү; зашвырнуть палку таяҡты ырғытып 
ебәреү

ЗАПТВЫРЙТЬ сов. кого-что; разг. яуҙырыу, 
бәргесләү, туплау; зашвырять камнями таш 
менән бәргесләү

ЗАШЕВЕЛИТЬ сов. что, чем ҡыймылдата 
(ҡыбырлата, һелкетә) башлау, ҡуҙғатыу; зашеве- 
лйть пальцами бармаҡтарҙы ҡыймылдата башлау 

ЗАШЕВЕЛИТЬСЯ сов. ҡыбырлай (ҡыймыл
дай, һелкенә) башлау, хәрәкәткә килеү; лйстья 
зашевелйлись япраҡтар һелкенә башланы 

ЗАШЁЙНЫЙ, -ая, -ое муйын артын(дағы) 
ЗАШЕЛЕСТЕТЬ сов. чем и без доп. ҡыш

тырлай башлау, ҡыштыр-ҡыштыр килеү; лйстья 
зашелестели япраҡтар ҡыштырлай башланы 

ЗАШЕПТАТЬ сов. что и без доп. шыбырлау, 
бышылдау, быш-быш (шыбыр-шыбыр) килеү; 
зашептать на ухо ҡолаҡҡа шыбырлау

ЗАШЕПТАТЬСЯ сов. шыбырлашыу, бышыл
дашыу, быш-быш (шыбыр-шыбыр) килеү

ЗАШЕРШАВЕТЬ сов. ҡытыршыланыу, ҡы
тыршыға әйләнеү

ЗАШИБАТЬ несов.; прост, см. зашибйть
ЗАШИБИТЬ сов.; прост, кого-что 1. һуғыу, 

төкөү, бәреү, имгәтеү, имгәтә һуғыу; зашибйть 
нбгу аяҡты имгәтеү 2. һуғып (бәреп) үлтереү; 
зашибйть утку өйрәкте һуғып үлтереү 3. перен. 
(добытъ, заработать) аҡса һуғыу, ҡайырып 
алыу, мал табыу; зашибйть миллион миллионды 
ҡайырып алыу

ЗАШИВАТЬ несов. см. зашйть
ЗАШИТЬ сов. что 1. ямау, ямап ҡуйыу; за

шйть мешок тоҡто ямап ҡуйыу 2. во что тегеү, 
тегеп ҡуйыу; зашйть письмо в карман хатты 
кеҫәгә тегеп ҡуйыу 3. спец. кәпләү, кәпләп ҡуй
ыу, ҡаплау; зашйть дыру досками тишекте таҡта 
менән кәпләү

ЗАШИТЬСЯ сов.; прост, (эште) башҡарып 
өлгөрмәү, етешә алмау

ЗАШИФРОВАТЬ сов. что шифрлау, шифр 
менән яҙыу; зашифровать радиограмму радио 
грамманы шифрлау



ЗАШИФРОВЫВАТЬ несов. см. зашифро 
вать

ЗАШНУРОВАТЬ сов. что шнурлау, шнур 
менән бәйләү; зашнуровать ботинки ботинканы 
шнурлау

ЗАШНУРОВЫВАТЬ несов. см. зашнуровать
ЗАШПАКЛЕВАТЬ сов. что һылап тигеҙләү, 

һыҙлыҡлау (шпаклевкалау); зашпаклевать щели 
ярыҡтарҙы һыҙлыҡлау

ЗАШПАКЛЁВЫВАТЬ несов. см. зашпакле
вать

ЗАШПИЛИВАТЬ несов. см. зашпилить
ЗАШПИЛИТЬ сов. что; разг. ҡыҫтырғыс 

(төйрәүес, шпилька) ҡаҙап (ҡыҫтырып) ҡуйыу 
(нығытыу); зашпилить волосы сәскә ҡыҫтырғыс 
ҡаҙау

ЗАШТАТНЫЙ, -ая, -ое 1. уст. (внештат
ный) штаттан тыш; заштатный чиновник штат
тан тыш чиновник 2. перен. (второстепенный, 
незначительный) әһәмиәтһеҙ, кәрәкһеҙ, икен
сел; заштатная должность әһәмиәтһеҙ вазифа 

ЗАШТЕМПЕЛЕВАТЬ сов. что штемпель 
һуғыу (баҫыу); заштемпелевать деталь деталгә 
штемпель һуғыу; заштемпелевать марку маркаға 
штемпель һуғыу

ЗАШТОПАТЬ сов. что йүрмәп сығыу; за
штопать носкй ойоҡбашты йүрмәп сығыу 

ЗАШТОПЫВАТЬ несов. см. заштопать 
ЗАШТОРИВАТЬ несов. см. зашторить 
ЗАШТОРИТЬ сов. что; разг. ҡорғанлау, 

ҡорған элеү (тартыу, төшөрөү)
ЗАШ ТРИХОВАТЬ сов. что штрихлау, 

штрихлап һыҙыу, һыҙмалау
ЗАШТРИХОВЫВАТЬ несов. см. заштрихо

вать
ЗАШТУКАТУРИВАТЬ несов. см. заштука

турить
ЗАШТУКАТУРИТЬ сов. что штукатурлау, 

штукатурлап сығыу; заштукатурить стену стена
ны штукатурлап сығыу

ЗАШ ТУКОВАТЬ сов. что; спец. йөйөн 
йәшереп (йөйһөҙ итеп) тегеү, типсеп сығыу; за
штуковать мешок тоҡтоң йөйөн йәшереп тегеү 

ЗАШТУКОВЫВАТЬ несов. см. заштуковать 
ЗАШУМЁТЬ сов. шаулай башлау, шаулап 

китеү; дети зашумели балалар шаулай башланы 
ЗАЩЕБЕТАТЬ сов. 1. сырҡылдаша (сутыл

даша) башлау, сыр-сыр килеү; птйцы защебе
тали ҡоштар сырҡылдаша башланы 2. перен. 
сөкөрҙәшә (тәтелдәшә) башлау; дети защебетали 
балалар сөкөрҙәшә башланы

ЗАЩЕКОТАТЬ сов. кого ҡытыҡлай башлау, 
ҡытыҡлап һенен ҡатырыу (алйытыу, хәлен 
алыу)

ЗАЩЕЛКА ж 1. разг. (щеколда) келә, шыл
дырма, шыуҙырма 2. (запирающая частъ в ка- 
ком-л. механизме) элмәк, бик; защёлка у замка 
йоҙаҡ биге

ЗАЩИТНЫЙ
ЗАЩЕЛКАТЬ сов. 1. сутылдай (сут-сут итә) 

башлау; соловей защёлкал һандуғас сутылдай 
башланы 2. чем шартлата (шартылдата) башлау; 
защёлкать пальцами бармаҡтарҙы шартлата ба
шлау

ЗАЩЕЛКИВАТЬ несов. см. защёлкнуть 
ЗАЩЁЛКИВАТЬСЯ несов. 1. см. защёлк

нуться 2. страд, от защёлкивать
ЗАЩЕЛКНУТЬ сов. что шалт (сылт, шарт, 

шылт) итеп бикләү (ябыу); защёлкнуть дверь 
ишекте шарт итеп бикләү

ЗАЩЁЛКНУТЬСЯ сов. шалт (сылт, шылт) 
итеп бикләнеү (ябылыу); замок защёлкнулся 
йоҙаҡ шылт итеп бикләнде

ЗАЩЕМИТЬ I сов. что ҡыҫтырыу, ҡыҫты
рып ҡуйыу, эләктереү; защемить палец бар
маҡты ҡыҫтырыу

ЗАЩЕМИТЬ II сов. безл. (начатъ щемитъ) 
сәнсә (ҡыҫа, әрней) башлау, сәнсеп (ҡыҫып, 
әрнеп, ауыртып) китеү; защемйло грудь күкрәк 
ҡыҫа башланы

ЗАЩЕМЛЙТЬ несов. см. защемить I
ЗАЩИПАТЬ сов. кого; разг. 1. семтекләү, се

меткеләп интектереү 2. бөгөп тоташтырыу, бөгөп 
сығыу; защипать пирог бәлеш ситтәрен бөгөү 

ЗАЩИПНУТЬ сов. что, чего ҡыҫтырып 
(эләктереп) алыу, (ҡыҫҡыс менән) семтеп алыу 

ЗАЩИПЫВАТЬ несов. см. защипнуть 
ЗАЩИТА ж 1. см. защитйть защищать, 

защитйться защищаться; защйта мйра ты 
ныслыҡ һаҡлау 2. һаҡланыу, һаҡлаусы, һаҡ
лағыс; противотанковая защйта танкылар һәжү 
менән һаҡланыу 3. собир.; юр. яҡлаусы(лар), 
яҡлаусы яҡ; выступление защйты яҡлаусы 
яҡтың сығышы 4. спорт, һаҡсылар, һаҡ; за
щйта у команды надёжная команданың һаҡсы 
лары ышаныслы

ЗАЩИТИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое яҡлау ...ы; за
щитительная речь яҡлау телмәре

ЗАЩИТИТЬ сов. 1. кого-что һаҡлау, ҡур
ғау, ҡурсалау, яҡлау; защитйть ребёнка баланы 
ҡурсалау; защитйть от врага дошмандан һаҡлау 
2. что яҡлау, яҡлап ҡалыу; защитйть свою 
точку зрения үҙ ҡарашыңды яҡлау 3. кого-что 
ышыҡлау, ҡаплау; защитйть глаза от солнца 
күҙҙе ҡояштан ышыҡлау 4. что яҡлау; защитйть 
диссертацию диссертация яҡлау

ЗАЩИТИТЬСЯ сов. 1. һаҡланыу, ҡаршы то
роу; защитйться от неприятеля дошмандан 
һаҡланыу; защитйться от холода һыуыҡтан 
һаҡланыу 2. разг. яҡлау (диссертация, диплом 
эшен һ .б .)

ЗАЩ ИТНИК м 1. яҡлаусы, һаҡлаусы, 
ҡурғаусы; защйтники Родины Ватанды һаҡлау
сылар 2. юр. яҡлаусы 3. спорт, һаҡсы 

ЗАЩИТНИЦА ж см. защйтник 1 
ЗАЩЙТНЫЙ, -ая, -ое 1. һаҡлау ...ы, һаҡ

лағыс, һаҡлай (ышыҡлай) торған; защйтные 
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ЗАЩИЩАТЬ
лесные полосы һаҡлағыс урман һыҙаттары; за
щитные очки һаҡлағыс күҙлек; защйтное при
способление һаҡлау ҡулайламаһы 2. разг. (о 
цвете) һорғолт йәшел (тәбиғәт төҫөнә яҡын); 
защитный костюм һорғолт йәшел костюм

ЗАЩИЩАТЬ несоә. 1. см. защитить; защи
щать Отечество Тыуған илде һаҡлау 2. кого- 
что; юр. яҡлау, яҡларға алыу; защищать подсу
димого хөкөм ителеүсене яҡларға алыу

ЗАЩИЩАТЬСЯ несоә. 1. см. защитйться 
2. страд, от защищать

ЗАЯВИТЕЛЬ м и ЗАЯВИТЕЛЬНИЦА ж; 
спец. белдереүсе, ғариза биреүсе

ЗАЯВИТЬ сов. 1. что, о чём белдереү, хәбәр 
итеү; заявйть о своём согласии үҙеңдең риза 
лығыңды белдереү 2. что, о ком-чём танытыу, 
күрһәтеү; желание заявйть о себе үҙен танытыу 
теләге

ЗАЯВИТЬСЯ сов.; разг. килеп инеү, килеп 
сығыу, ҡайтып инеү; он заявился ночью ул 
төндә килеп инде

ЗАЙВКА ж заявка, ғариза; сделать заявку 
заявка биреү; заявка на билет билетҡа заявка 

ЗАЯВЛЕНИЕ с 1. белдереү; заявление пра 
вйтельства хөкүмәт белдереүе; сделать заяв
ление белдереү яһау 2. (письменное) ғариза; по
дать заявление ғариза биреү; заявление об 
отпуске ял хаҡында ғариза

ЗАЯВЛЙТЬ несов. см. заявйть 
ЗАЯВЛЙТЬСЯ несов. см. заявиться 
ЗАЙДЛЫЙ, -ая, -ое разг. сәмле, ҡомарлы, 

хирес; заядлый игрок сәмле уйынсы; заядлый 
охотник ҡомарлы һунарсы

ЗАЯЦ м 1. ҡуян; заяц беляк аҡ ҡуян; заяц 
русак үр ҡуяны, үрғуян; охота на зайцев ҡуян 
һунары 2. разг. билетһыҙ пассажир; ёхать 
зайцем билетһыҙ йөрөү (транспортта) ♦ убйть 
двух зайцев ике ҡуянды бер юлы атыу, ике кәмә 
ҡойроғон тотоу; гоняться (гнаться, погнаться) 
за двумя зайцами ике ҡуян артынан ҡыуыу (бер 
юлы ике эште башҡарырға тырышыу)

ЗАЯЧИИ, -ья, -ье ҡуян ...ы; заячий мех ҡуян 
тиреһе; заячий след ҡуян эҙе ♦ заячья губа ки
тек ирен; заячья душа ҡуян йөрәк (цтә 
ҡурҡаҡ); заячья капуста бот. ҡуян кәбеҫтәһе 

ЗВАНИЕ с 1. офиц. исем; учёное звание ғил 
ми исем; присвоение звания исем биреү; звание 
заслуженного деятеля науки атҡаҙанған фән 
эшмәкәре исеме 2. звание, дәрәжә; звание капи
тана капитан дәрәжәһе 3. уст. чин, титул, ҡат
лам; графское звание граф титулы; люди разно
го звания төрлө ҡатлам кешеләре ♦ одно 
(только) званье прост, исеме генә, есеме юҡ; 
одно звание осталось исеме генә ҡалды

ЗВАНЫЙ, -ая, -ое 1. саҡырылған; званые 
гости саҡырылған ҡунаҡтар 2. саҡырыулы; 
званый обёд саҡырыулы аш мәжлесе

ЗВАТЕЛЬНЫЙ: звательный падёж грам. 
өндәшеү килеше, өндәш килеш; звательная 
форма өндәшеү формаһы (ҡайһы бер телдәрҙә 
кешегә өндәшецҙе белдергән форма)

ЗВАТЬ несоә. кого-что 1. саҡырыу; звать в 
театр театрға саҡырыу; звать на помощь ярҙамға 
саҡырыу; звать в гости ҡунаҡҡа саҡырыу 
2. кем, как атау, исемләү, өндәшеү, тип 
өндәшеү; звать отцом атай тип өндәшеү; как вас 
зовут? исемегеҙ нисек?, исемең кем?; звали его 
Ахметом уны Әхмәт тип йөрөтәләр ине ♦ поми
най как звали эҙе лә ҡалманы, елдәр иҫте

ЗВАТЬСЯ несоә. аталыу, исемләнеү; наша 
республика зовётся Башкортостаном беҙҙең ре 
спублика Башҡортостан тип атала

ЗВЕЗДА ж; в разн. знач. йондоҙ; Полярная 
звезда Тимерғаҙыҡ йондоҙо; вечерняя звезда 
эңер йондоҙо; утренняя звезда таң йондоҙо; пя
тиконечная звезда биш ҡырлы йондоҙ; нарисо
вать звезду йондоҙ төшөрөү; маршальская звез
да маршал йондоҙо; звезда счастья бәхет йон
доҙо: лошадь с белой звездой на лбу йондоҙ 
ҡашҡа ат; звезда театра театр йондоҙо ♦ восхо
дящая звезда даны күтәрелә барған шәхес; мор
ская звезда зоол. диңгеҙ йондоҙо; звезда первой 
величины: 1) күҙгә ташланып торған иң яҡты 
йондоҙ; 2 ) эше, таланты менән данлы кеше; 
звёзд с нёба не хватать аҡылы, һәләте менән 
ғәҙәти кеше булыу; родиться под счастливой 
звездой бөркәнсектә тыуыу (бәхетле булыу, 
бәхете цҙе менән бергә булыу); считать звёзды 
йондоҙ һанау

ЗВЕЗДАНУТЬ сов. кого, кому; прост, тон
дороу, сәпәү

ЗВЕЗДНЫ Й, -ая, -ое 1. йондоҙҙар ...ы; 
звёздная система йондоҙҙар системаһы 2. йон
доҙло; звёздное нёбо йондоҙло күк ♦ звёздная 
болёзнь бөйөклөк ауырыуы (цтә һауалы кешегә 
ҡарата); звёздный год астр, йондоҙ йылы; звё
здный дождь йондоҙ ямғыры (метеорҙарҙың 
кцпләп төшөце); звёздный час чей йондоҙо 
балҡыған мәл (кешенең эше уңган, һәләте иң 
юғары булған мәле)

ЗВЕЗДОЛЁТ м йыһан осҡосо 
ЗВЕЗДОЛЁТЧИК м йондоҙға осоусы 
ЗВЕЗДОЧЕТ м 1. у cm. фалсы, йондоҙнамәсе 

(йондоҙҙарға ҡарап фал асыусы) 2. йыртҡыс 
диңгеҙ балығы (кцҙҙәре өҫкә ҡараған)

ЗВЕЗДОЧКА ж 1. уменъш. от звезда 2. в 
разн. знач. йондоҙсоҡ; поставить звёздочку 
йондоҙсоҡ ҡуйыу 3. спец. (шестерня) тешле 
сығыр

ЗВЁЗДЧАТЫЙ и ЗВЕЗДЧАТЫЙ, ая, ое
1. йондоҙ һымаҡ, йондоҙға оҡшаш; звёздчатые 
цветы йондоҙға оҡшаш сәскәләр; звёздчатый ру- 
бйн йондоҙ һымаҡ ҡыҙыл яҡут 2. перен. (свер
кающий) ялтыр, йымылдаҡ; звёздчатый снег 
йымылдаҡ ҡар



звонкоголосный
ЗВЕНЁТЬ несоѳ. 1. шалтырау, шылтырау, 

зыңлау, сылтырау, сыңлау; звенит колокольчик 
ҡыңғырау шылтырай; стёкла звенят быяла сыл
тырай 2. чем сылтыратыу, шылтыратыу, зыңла
тыу; звенеть монетами аҡсалар сылтыратыу ♦ в 
ушах (в ухе, в голове) звенйт ҡолаҡ сыңлай 
(шаулай)

ЗВЕНО с 1. быуын, дүңгәләк; звено цепй 
сынйыр быуыны 2. перен. (составная частъ це
лого) быуын, бүлек, өлөш; основное звено про
изводства етештереүҙең төп бүлеге 3. (о заборе) 
тороҡ; (об окне) өлгө; (о деревянном срубе) рәт, 
ниргә 4. (единица какого-л. объединения) звено; 
полеводческое звено баҫыусылыҡ звеноһы; зве
но самолётов самолеттар звеноһы

ЗВЕНЬЕВбЙ, -ая, -ое 1. звено(лар) ...ы; зве
ньевой метод звенолар ысулы 2. в знач. сущ. 
звеньевой м и звеньевая ж звено башлығы; зве
ньевые бригады бригаданың звено башлыҡтары 

ЗВЕРЕК м бәләкәй кейек (йәнлек) 
ЗВЕРЁНОК и ЗВЕРЁНЫШ м; разг . кейек 

(йәнлек) балаһы, бала кейек
ЗВЕРЁТЬ несов. йыртҡысланыу, ҡотороу, 

ҡанһыҙланыу
ЗВЕРИНЕЦ м; у cm., разг. зверинец (ҡы

рағай йәнлектәрҙе кцрһәтец өсөн тамаша 
урыны)

ЗВЕРИНЫИ, -ая, -ое 1. йәнлек ...ы, йыртҡыс 
...ы; зверйные следы йәнлек эҙҙәре; зверйная 
шкура йәнлек тиреһе 2. перен. йыртҡыстарса, 
ҡаты, рәхимһеҙ; зверйная ненависть йыртҡыс
тарса нәфрәт; зверйные законы рәхимһеҙ ҡанун
дар 3. разг. үтә көслө, бик ныҡ; зверйная тоска 
үтә көслө һағыш ♦ зверйный стиль (орнамент) 
йәнлек һынлы стиль (боронғо һынлы сәнғәттә 
хайуандар һцрәтен ҡулланған стиль)

ЗВ Е РО Б бЙ  I м һунарсы, аусы (диңгеҙ 
йәнлектәренә )

ЗВ Е РО Б бЙ  II м 1. бот. һары мәтрүшкә (да
рыу цләне) 2. зверобой (араҡы төрө)

ЗВЕРОБбЙНЫ Й, -ая, -ое һунарсылыҡ (ау
сылыҡ) ...ы; зверобойный промысел һунарсы 
лыҡ кәсебе

ЗВ Е РО В бД  м йәнлек аҫрау белгесе, кейексе 
ЗВЕРО ВбДСТВО  с йәнлекселек, йәнлек 

аҫрау (үрсетеү); заниматься звероводством 
йәнлекселек менән шөғөлләнеү

ЗВЕРОВОДЧЕСКИЙ, -ая, -ое йәнлек үрсе
теү ...ы, йәнлекселек ...ы; звероводческий сов
хоз йәнлекселек совхозы

ЗВ Е РО В бЙ , -ая, -ое йәнлек (кейек) ...ы; 
зверовая тропа кейек һуҡмағы; зверовая собака 
кейек эте

ЗВЕРОВЩ ЙК м кейексе, һунарсы 
ЗВ Е Р О Л бВ  м кейек тотоусы, кейексе, 

йәнлек аулаусы, аусы
ЗВЕРОЛбВНЫ Й, -ая, -ое кейек (йәнлек) 

аулау ...ы; звероловный промысел кейек аулау

кәсебе; звероловные снасти кейек аулау 
ҡоралдары

ЗВЕРОЛбВСТВО с кейек (йәнлек) аулау 
кәсебе, һунарсылыҡ, аусылыҡ

ЗВЕРОПОДбБНЫ Й, -ая, -ое кейек (йәнлек) 
һымаҡ, йыртҡысҡа оҡшаған

ЗВЕРО С О ВХбЗ м (звероводческий совхоз) 
йәнлекселек совхозы

ЗВЕРОФЁРМА ж (звероводческая ферма) 
йәнлек фермаһы

ЗВЁРСКИ нареч. аяуһыҙ, йыртҡыстарса; 
зверски пытать йыртҡыстарса язалау

ЗВЁРСКИЙ, -ая, -ое 1. аяуһыҙ, йыртҡыстар
са; зверский поступок йыртҡыстарса ҡылыҡ 
2. разг. бик көслө (ныҡ); зверский аппетйт бик 
ныҡ ашағы килеү

ЗВЁРСТВО с йыртҡыслыҡ, аяуһыҙлыҡ, 
ҡанһыҙлыҡ, рәхимһеҙлек, вәхшилек; проявйть 
зверство аяуһыҙлыҡ күрһәтеү

ЗВЁРСТВОВАТЬ несов. йыртҡысланыу, 
аяуһыҙланыу, ҡанһыҙланыу, йыртҡыстарса эш 
итеү, аяуһыҙлыҡ күрһәтеү

ЗВЕРЬ м 1. (о хищнике) йыртҡыс, йыртҡыс 
хайуан; (о диком животном) (ҡырағай) йәнлек, 
кейек, януар; пушные звери ҡиммәтле тиреле 
йәнлектәр (кейектәр) 2. ҡаты бәғерле (ҡанһыҙ, 
аяуһыҙ, ҡырағай, йыртҡыс) кеше ♦ стреляный 
зверь күпте күргән, донъяның әсеһен-сөсөһөн 
татыған, ҡарт төлкө; смотреть зверем уҫал 
ҡарау; будйть зверя в ком-л. кемдең дә булһа 
асыуын ҡабартыу (килтереү), ҡырағай тойғо
ларҙы уятыу

ЗВЕРЬЁ с собир.; разг. йәнлектәр, йыртҡыс 
хайуандар

ЗВЕРКЗГА м и ж; разг. см. зверь 
ЗВОН м сың, шалтырау, шылтырау, сың

ғырау, зыңлау; звон бокалов бокалдар сыңы; 
звон колоколов ҡыңғырауҙар сыңы; погре
бальный звон матәм сыңы ♦ малиновый звон 
см. малиновый

ЗВО НАРЬ м саң ҡағыусы, ҡыңғыраусы 
(сиркәц хеҙмәткәре)

ЗВОНИТЬ несов. 1. саң ҡағыу, шалтыратыу, 
сыңғыратыу; звонить в колокол саң ҡағыу 
2. шылтырау; телефон звонйт телефон шылты
рай 3. кому шылтыратыу; я звонйл брату мин 
ағайыма шылтыраттым ♦ звонить во все коло
кола прост, бөтә донъяға (тарафҡа) оран һалыу 
(таратыу)

з в б н к и й ,  -ая, -ое яңғырауыҡлы, зыңлап 
(шыңғырап) торған, сағыу; звбнкий голос сағыу 
тауыш; звонкая песня яңғырауыҡлы йыр 
♦ звонкая монета тимер аҡса; звонкая фраза 
буш (ҡабарынҡы) һүҙ; звбнкий согласный 
лингв, яңғырау тартынҡы

ЗВО НКО ГО ЛбСЫ Й, ая, ое яңғырау 
(сағыу) тауышлы; звонкоголосые дёти сағыу та
уышлы балалар 
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звонкость
звбнкость ж яңғырауыҡлыҡ, сағыулыҡ; 

звбнкость голоса тауыш сағыулығыЗВбННИЦА ж саң манараһы; звонница 
старой церкви иҫке сиркәүҙең саң манараһы звонбк м 1. ҡыңғырау; электрйческий 
звонбк электр ҡыңғырауы; дверной звонбк 
ишек ҡыңғырауы 2. шалтырау, зыңғырлау, 
ҡыңғырау (тауышы); раздался звонбк ҡың
ғырау тауышы ишетелде, ҡыңғырау шалтыраны 
3. разг. (телефонный разговор) шылтыратыу; 
звонбк из министерства министрлыҡтан шыл
тыратыу

ЗВУК м 1. в разн. знач. тауыш; скорость 
звука тауыш тиҙлеге; музыкальный звук музы
каль тауыш; издавать звук тауыш сығарыу 
2. лингв, өн; гласные звуки һуҙынҡы өндәр; со
гласные звуки тартынҡы өндәр; звуки и буквы 
өндәр һәм хәрефтәр ♦ ни звука тып-тын, шып- 
шым, өн сығармау; пустой звук буш (мәғәнә
һеҙ) һүҙ

ЗВ У К О ... урыҫ телендәге ҡушма һцҙ- 
ҙәрҙең “тауыш", “өн” мәгәнәһен аңлатҡан 
беренсе өлөшө, мәҫ., звукоизмерение тауыш 
үлсәү; звуконепроницаемый тауыш үткәрмәй 
торғанЗВУКОВбЙ, -ая, -ое 1. физ. тауыш ...ы; 
звуковая волна тауыш тулҡыны; звуковые 
колебания тауыш тирбәлештәре 2. тауыш
лы; звуковое кино тауышлы кино 3. лингв. 
өн ...ы; звуковые законы өндәр законы 
(ҡануны)ЗВУКОЗАПИСЫВАЮЩИЙ, ая, ее тауыш 
яҙыу ...ы, тауыш яҙа торған; звукозапйсываю 
щий аппарат тауыш яҙыу аппараты ЗВУКОЗАПИСЬ ж тауышты яҙыу ЗВУКОИЗОЛЯЦИбННЫЙ, ая, ое тауыш 
үткәрмәүсән; звукоизоляционные материалы та 
уыш үткәрмәүсән материалдарЗВУКОИЗОЛЙЦИЯ ж тауыш үткәрмәү 
ҡорамалдарыЗВУКООПЕРАТОР м  тауыш операторы ЗВУКОПОДРАЖАНИЕ с 1. (воспроизведе
ние звуков) тауышҡа оҡшатыу, тауыш эйәртеме; 
способность к звукоподражанию тауышҡа 
оҡшатыу һәләте 2. лингв, өн оҡшатыуЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬ м тауышҡа оҡша
тыусыЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЙ, -ая, ое өн 
оҡшаш; звукоподражательные слова өноҡшаш
ҺүҙҙәрЗВУКОПРОВбДНОСТЬ ж тауыш үткә 
реүсәнлек, тауыш үткәрә торған булыуы; звуко
проводность воды һыуҙың тауыш үткәреү
сәнлегеЗВУКОПРОВОДЙЩИЙ, ая, ее тауыш 
үткәреүсән, тауыш үткәрә торған; звукопрово
дящая среда тауыш үткәреүсән мөхит

ЗВУКОПРОНИЦАЕМОСТЬ ж тауыш үткә
реүсәнлек; звукопроницаемость воздуха һауа
ның тауыш үткәреүсәнлеге

ЗВУКОПРОНИЦАЕМЫЙ, -ая, -ое тауыш 
үтеүсән (үткәреүсән, үтә торған); звукопрони
цаемая стена тауыш үтеүсән стена

ЗВУКОРЙД м\ муз. (музыкаль) тауыштар 
рәте; гармонйческий звукоряд гармоник музы 
каль тауыштар рәте

ЗВУКОСОЧЕТАНИЕ с тауыш (өн) бәйләне
ше; мелодическое звукосочетание мелодик тау 
ыштар бәйләнеше

ЗВУКОУЛАВЛИВАТЕЛЬ м  тауыш тотҡос 
(самолёт, һыу аҫты кәмәһе һ.б. тауышын то
та торган)

ЗВУКОУСИЛИТЕЛЬ м тауыш көсәйткес 
ЗВУЧАНИЕ с 1. см. звучать 1, 2 ; 2. (звуки) 

яңғыраш, сың; звучание струн ҡылдар сыңы 
3. перен. йүнәлеш, мәғәнә; социальное звучание 
пьесы пьесаның социаль йүнәлеше

ЗВУЧАТЬ несоә. 1. яңғырау, яңғырап тороу, 
ишетелеү; звучат голоса тауыштар яңғырап то
ра 2. чем и без доп. яңғырап тороу; степь зву
чит пением птиц дала ҡоштар йыры менән 
яңғырап тора 3. перен. тойолоу, беленеп (һи
ҙелеп) тороу; в его голосе звучйт сила уның та
уышында көс һиҙелеп тора ♦ звучать в сердце 
(в памяти) йөрәктә (иҫтә, хәтерҙә) ныҡ һаҡ
ланыу

ЗВУЧАЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от звучать
2. прил. яңғырашлы, яңғырауыҡ, яңғырап 
торған; звучащ ая речь яңғырап торған 
телмәрзвучность ж яңғырашлы, көслө (асыҡ) 
тауышлы булыу; звучность оркестра ор
кестрҙың яңғырашлы булыуы

ЗВУЧНЫЙ, -ая, -ое яңғырашлы, яңғыра
уыҡлы, көслө (сағыу, асыҡ) тауышлы; звучный 
голос яңғырауыҡлы тауыш; звучный коло
кольчик сағыу тауышлы ҡыңғырау

ЗВЙКАНЬЕ с зың, сың, сылтырау; звяканье 
шпор шпорҙар сыңы

ЗВЙКАТЬ несов. см. звякнуть 1 
ЗВЙКНУТЬ сов. 1. чем и без доп. сылтыр 

(шылтыр) итеү (иттереү), сылтырап (шылты
рап) ҡуйыу; стекло звякнуло быяла сылтыр 
итте; звякнуть колокольчиком ҡыңғырауҙы 
шылтыр иттереү 2. прост, шылтыратыу (теле
фондан)', звякнуть другу дуҫҡа шылтыратып 
алыу

ЗГИ: (ни) згй не видно дөм-ҡараңғы, күҙгә 
төртһәң күренгеһеҙ ҡараңғы

ЗДАНИЕ с  бина, йорт; высотное здание бе 
йек бина; здание цйрка цирк бинаһы

ЗДЕСЬ нареч. 1. (в этом месте) бында, 
ошонда; я живу здесь мин бында йәшәйем 
2. (в этот момент) шунда, шул саҡта; здесь  
он кашлянул шул саҡта ул йүткереп ебәрҙе



ЗЕЛЕНИТЬ
3. (в этом случае) бында, был осраҡта; здесь  
я не могу помочь был осраҡта мин ярҙам итә 
алмайым

ЗДЁШ НИЙ, -яя, -ее разг. бындағы, был 
урындағы, ошондағы; здешние люди бындағы 
кешеләр; здешние условия бындағы шарттар

ЗДОРбВАТЬСЯ несов. иҫәнләшеү, күре
шеү; здороваться за руку ҡул бирешеп иҫән
ләшеү

ЗДОРОВЁННЫЙ, -ая, -ое прост. 1. (о чело
веке) таҙа, ҙур кәүҙәле, әзмәүерҙәй; здоро
венный парень әзмәүерҙәй егет 2. (о предмете) 
бик ҙур, дәү, елле; здоровенная дубйна бик ҙур 
күҫәк

ЗДОРОВЁТЬ несов.', разг. таҙара төшөү, 
көрәйә (ҡалыная) биреү

ЗДОРбВИТЬСЯ несов. безл.; разг. (толь
ко в әопр. и отриц. оборотах) см. нездо
ровиться

ЗД бРО В О  нареч.\ прост. 1. (очень сильно) 
бик ҡаты, бик ныҡ; я здорово проголодался мин 
бик ныҡ асыҡтым 2. (отлично, искусно) бик 
оҫта, бик шәп (яҡшы); здорово сделано бик оҫта 
эшләнгән

ЗД О Р бВ О  межд.', прост, (приветствие) 
һаумы, нихәл, арыумы, шәпме; здорово, дру
жище нихәл, дуҫҡай ♦ здорово живёшь (живё
те)! һаумыһығыҙ!, ни хәлдә йәшәйһегеҙ?; (за) 
здорово живёшь буштан-бушҡа, сәбәпһеҙгә

ЗД О РбВЫ Й , -ая, -ое 1. иҫән, һау, иҫән-һау, 
сәләмәт; здоровый ребёнок сәләмәт бала; здо
ровый вид сәләмәт ҡиәфәт 2. файҙалы; здоровая 
пйща файҙалы аҙыҡ 3. перен. дөрөҫ, ғәҙел, 
айыҡ; здоровая крйтика дөрөҫ тәнҡит; здо
ровые мысли айыҡ фекер 4. прост, таҙа, көслө, 
мыҡты; здоровый парень мыҡты егет 5. прост. 
ҡаты, көслө; здоровый мороз ҡаты һыуыҡ 
♦ будь(те) здоровы! һау булығыҙ!, хушығыҙ!; 
валйть (сваливать) с больной головы на здо 
рбвую аҡ эт бәләһе ҡара эткә

ЗД О РбВЬЕ  с һаулыҡ, сәләмәтлек, иҫәнлек, 
иҫәнлек-һаулыҡ; беречь здоровье һаулыҡты 
һаҡлау; потерять здоровье һаулыҡты юғал
тыу (ҡаҡшатыу); как ваше здоровье? сәлә
мәтлегегеҙ нисек? ♦ за ваше здоровье һеҙҙең 
һаулыҡҡа; на (доброе) здоровье иҫәнлеккә- 
һаулыҡҡа

ЗДОРОВЙК м; разг. бик таҙа кеше, имәндәй 
ныҡ кеше

ЗДРАВИЕ с; у cm. см. здоровье ♦ во здравие
уст. иҫәнлеккә-һаулыҡҡа; здравия желаю (ж е
лаем) воен. һаулыҡ теләйем (теләйбеҙ); начать 
за здравие, а кончить (свестй) за упокой 
маҡтау менән башлап, яманлап ҡуйыу; күңелле 
башлап, күңелһеҙ бөтөрөү

ЗДРАВИЦА ж һаулыҡ тосы, һаулыҡҡа тост 
әйтеү (күтәреү); провозгласйть здравицу в честь 
юбиляра юбилярҙың һаулығына тост әйтеү

ЗДРАВНИЦА ж һаулыҡ йорто (дауаланыу 
һәм ял итец өсөн)', здравницы Крыма Ҡырым
дың һаулыҡ йорттары

ЗДРАВО нареч. дөрөҫ, аҡыл менән; здраво 
рассуждать дөрөҫ фекер йөрөтөү

ЗДРА ВО ... урыҫ телендәге ҡушма һцҙҙәрҙең 
“һаулыҡ", “таҙалыҡ", “айыҡ", “дөрөҫ" мәгә- 
нәләрен аңлатҡан беренсе өлөшө, мәҫ., здраво
мыслящий айыҡ аҡыллы, дөрөҫ фекерле

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ с һаулыҡ һаҡлау; 
министерство здравоохранения һаулыҡ һаҡлау 
министрлығы

ЗДРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое һау
лыҡ һаҡлау ...ы; здравоохранительные меро
приятия һаулыҡ һаҡлау саралары

ЗДРАВСТВОВАТЬ несов. 1. иҫән-һау булыу, 
һау-сәләмәт йәшәү; он и ныне здравствует ул 
әле лә иҫән-һау 2. повел, здравствуй(те): 1) һау- 
мы(һығыҙ); 2 ) в знач. межд.; прост, бына һиңә 
кәрәк булһа (аптырау белдергәндә әйтелә)
♦ да здравствует! высок, йәшәһен!

ЗДРАВЫЙ, -ая, -ое аҡыллы, төплө, дөрөҫ;
здравый ум төплө аҡыл; здравая политика 
төплө сәйәсәт ♦ в здравом умё үҙ аҡылында, 
айыҡ фекерле

ЗЁБРА ж зебра (ҡара-аҡ юлаҡлы ҡырагай ат)
ЗЁБУ м нескл. зебу (көмрө цгеҙ)
ЗЕВ м 1. йотҡолоҡ, тамаҡ; полость зёва та

маҡ ҡыуышлығы 2. у cm. ауыҙ; зев льва арыҫлан 
ауыҙы

ЗЕВАКА м и ж; разг. аңшайған, асыҡ ауыҙ 
(кеше)

ЗЕВАТЬ несов. 1. иҫнәү; зевать спросонья
уяныр-уянмаҫ иҫнәү 2. разг. ауыҙ асып (аңшай
ып) ҡарап тороу; зевать по сторонам тирә-яҡҡа 
ауыҙ асып ҡарап тороу 3. разг. ауыҙ асып 
(күрмәй) ҡалыу

ЗЕВНУТЬ сов. 1. иҫнәп ҡуйыу 2. что и без 
доп.; разг. күрмәй ҡалыу, күрмәй отолоп ҡуй
ыу (уйында); зевнуть ферзя ферзде күрмәй 
ҡалыу

ЗЕВОК м иҫнәү, иһәнәү; глубокий зевок
тәрән иҫнәү

ЗЕВбТА  ж иҫнәү, иҫнәге килеү; напала зе
вота иҫнәге килә башланы

ЗЕЛЕНЁТЬ несов. 1. йәшелләнеү, йәшәреү, 
йәшелгә әйләнеү; поля зеленеют яландар 
йәшелләнә 2. (виднеться — о чём-л. зелёном) 
йәшәреү, йәшел булып күренеү, йәшелләнеп 
тороу; вдали зеленеет лес алыҫта урман 
йәшәреп күренә 3. разг. йәшелләнеү, күгәреү; 
бронза зеленеет бронза йәшелләнә (тутыгып)
♦ в глазах зеленеет күҙ алдары ҡараңғылана 
(арыуҙан)

ЗЕЛЕНЁЦ м; с.-х. йәшел иген (йәшел көйө 
йыйылған)

ЗЕЛЕНИТЬ несов. что йәшелләндереү, 
йәшелләү, йәшелгә буяу



ЗЕЛЁНКА
ЗЕЛЕНКА ж\ разг. зелёнка, йәшел һыу (да

рыу)
ЗЕЛЕНЩИК м йәшелсә һатыусы 
ЗЕЛЕНЫЙ, -ая, -ое 1. йәшел; зелёная трава 

йәшел үлән; зелёная ткань йәшел туҡыма 
2. йәш, йәшел; зелёный корм йәшел аҙыҡ (яңы 
сабылган цлән) 3. бешмәгән, өлгөрмәгән, йәшел; 
зелёные яблоки бешмәгән алмалар 4. перен. 
йәш, тәжрибәһеҙ; зелёный юнёц йәш үҫмер ♦ до 
зелёного змйя (допйться) лаяҡыл эсеү, ләх 
булғансы эсеү; зелёная тоска һары һағыш; зелё
ная улица: 1) барлыҡ семафорҙар йәшел, юл 
асыҡ; 2 ) ҡаршылыҡ юҡ, юл асыҡ (эштә, тормо
шта); зелёный конвейер йәшел конвейер 
(котоц ваҡытында малга йәшел аҙыҡты 
туҡтауһыҙ әҙерләц системаһы); зелёный го
рошек йәшел борсаҡ (консерәалашан йәш бор
саҡ)', зелёный чай йәшел (күк) сәй

ЗЁЛЕНЬ ж 1. собир. йәшеллек, йәшел үҫем
лек; утопать в зёлени йәшеллеккә күмелеү 2. со
бир. йәшелсә (салат, ҡуҙгалаҡ һ.б.)', продажа 
свежей зёлени яңы йәшелсә һатыу; торговать 
зеленью йәшелсә менән сауҙа итеү 3. йәшел төҫ; 
море отливало зеленью диңгеҙ йәшел төҫ алды 
4. йәшел буяу; цйнковая зёлень цинклы йәшел 
буяу 5. разг. күк; хлеб покрылся зеленью 
икмәкте күк ҡаплаған (күгәргән)

ЗЕЛЕНЙ только мн. йәшел ужым 
ЗЁЛЬЕ с 1. у cm. үлән төнәтмәһе (дарыу йәки 

агыу итеп ҡулланылган) 2. прост., уст. (о вод
ке, вине, кофе, табаке и т.п.) эсемлек

ЗЕМЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое ер ...ы; земельная 
реформа ер реформаһы; земельный участок ер 
участкаһы; земельное законодательство ер 
хаҡында закон (ҡанун)

ЗЕМ ЛЕ... уръщ телендәге ҡушма һцҙҙәрҙең 
“ер" тигән мәгәнәләге беренсе өлөшө, мәҫ., зем
левед ер белгесе; землеустройство ер төҙөлөшө 

ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ с ер белеме (ерҙең дөйөм 
физик-географик законлыҡтарын өйрәнә 
торган фән\ дөйөм физик география)

ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЕЦ м ер биләүсе, ер ху
жаһы; крупный землевладелец эре ер биләүсе 

ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЧЕСКИЙ, ая, ое ер 
биләүҙән килгән, ер биләү ..ы; землевладельче
ские доходы ер биләү килемдәре

ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ С 1. ер биләү, ер 
биләүселек (билдәле бер шарттарҙа ер тотоу) 
2. офиц.-дел. ер биләмәһе

ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ м игенсе, ер эшкәртеүсе 
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ с игенселек; орошаемое зем

леделие һугарыулы игенселек; заниматься зем
леделием игенселек менән шөгөлләнеү; культура 
земледелия игенселек культураһы

ЗЕМЛЕДЁЛЬЧЕСКИЙ, -ая, -ое игенселек 
...ы; земледельческий район игенселек районы; 
земледельческие машины игенселек маши
налары

ЗЕМ ЛЕКбП м ер ҡаҙыусы (эшсе) 
ЗЕМЛЕМЁР м\ уст. ер үлсәүсе (белгес) 
ЗЕМЛЕМЁРНЫЙ, -ая, -ое ер үлсәү ...ы; зем

лемерные работы ер үлсәү эштәре
ЗЕМЛЕПАШЕСТВО с см. земледелие 
ЗЕМЛЕПАШЕЦ м см. земледелец 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ с ер файҙаланыу, 

ер файҙаланыу тәртибе; реформа землепользо
вания ер файҙаланыу реформаһы

ЗЕМЛЕПРОХОДЕЦ м ергиҙәр; русские зем
лепроходцы ygbig ергиҙәрҙәре

ЗЕМ ЛЕРбИКА ж һуҡыр сысҡан 
ЗЕМЛЕРОЙНЫЙ, -ая, -ое ер ҡаҙыу ...ы, ер 

ҡаҙғыс; землеройная машйна ер ҡаҙыу машинаһы 
ЗЕМЛЕСОС м ер (ҡом) һурғыс (һыу 

төбөнән йәки яр буйынан ҡом, балсыҡ 
һурҙырып, ситкә ҡыуҙыра торган машина) 

ЗЕМЛЕСОСНЫЙ, -ая, -ое ер (ҡом) һурыу 
...ы; землесосная установка ер (ҡом) һурыу 
ҡоролмаһы

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ с ер тетрәү (һелкенеү); 
сйльное землетрясение көслө ер тетрәү

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ м ерҙе файҙаланыу 
буйынса белгес

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое ер тә
ҙөлөшө ...ы, ерҙе файҙаланыу...ы, ер төҙөлөшө 
буйынса ерҙе файҙаланыу; землеустроительные 
работы ер төҙөлөшө буйынса эш

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО с ер төҙөлөшө (ерҙән 
файҙаланыуҙы тәртипкә һалыу сараларының 
дәцләт системаһы)

ЗЕМЛЕЧЕРПАЛКА ж ер (ҡом) ҡаҙғыс (һыу 
аҫтын ҡаҙа торган машина)

ЗЕМЛЕЧЕРПАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое ер (ҡом) 
ҡаҙыу . ..ы; землечерпательные работы ер ҡаҙыу 
эштәре

ЗЕМЛИСТЫЙ, -ая, -ое 1. тупраҡлы, бал
сыҡлы; землистый песок тупраҡлы ҡом 2. (о 
цвете лица) ер (көл) төҫлө, төҫө ҡасҡан, ҡоба
раһы осҡан; землйстое лицо ҡобараһы осҡан 
ҡиәфәт

ЗЕМЛЙ ж 1. (планета) Ер, Ер шары; Земля 
вращается вокр5т Солнца Ер Ҡояш тирәләй 
әйләнә 2. (место жизни) ер, ер йөҙө, донъя
3. (суша) ер, ҡоро ер; земля и вода ер һәм һыу
4. (почва) тупраҡ, ер, балсыҡ; пахать землю ер 
һөрөү; в недрах земли ер ҡуйынында; комок 
землй ер киҫәге 5. (территория, находящаяся 
в чъём-л. владении или пользовании, используе
мая в сельскохозяйственных целях) ер, урын; 
залежные земли ҡалдау ерҙәр; национализация 
землй ерҙе национализациялау; продать земли 
ер һатыу 6. высок, (страна) ил, ер; родная зем
ля тыуған ил; башкйрская земля башҡорт иле 
♦ земля обетованная бәхет иле; земля горйт под 
ногами у кого ҡайҙа баҫырға урын тапмай (ауыр 
хәлгә ҡалыу хаҡында)', за трйдевять земель 
йәһәннәм төбөндә, ете ҡат ер аҫтында; землй под



ЗЕРНОСОВХОЗ
собой не слышать (не чуять) ҡайҙа баҫҡанды 
белмәү, түбә күккә тейеү; из-под землй достать 
нисек тә табыу; (как, точно) сквозь землю про 
валйлся ер упҡандай юҡ булды; готов (рад) 
сквозь землю провалйться ер тишегенә инеп ки 
терҙәй булыу; словно из (из-под) землй вырас
ти ҡапыл ҡалҡып сығыу, күктән төшкәндәй бу
лыу; предать земле ерләү; пуп землй upon. 
донъя кендеге (тотҡаһы); сровнять с землёй ер 
менән тигеҙләү (емереп тар-мар итеү); стереть с 
лица землй ер йөҙөнән юҡ итеү

ЗЕМЛЙК М  И ЗЕМЛЙЧКА ж  яҡташ
ЗЕМЛЙНЕ мн. (ед. землянин м) Ер ке

шеләре, Ер шарында йәшәүселәр
ЗЕМЛЯНИКА ж ҡайын еләге (цҫемлеге һәм 

емеше)
ЗЕМЛЯНЙЧНЫЙ, -ая, -ое ҡайын еләге 

...ы; земляничное варенье ҡайын еләге ҡай
натмаһы

ЗЕМЛЙНКА ж ер (баҙ) өй; жить в землянке
ер өйҙә йәшәү

ЗЕМ ЛЯНбЙ, -ая, -ое 1 . ер ҡаҙыу ...ы, ер 
...ы; земляные работы ер ҡаҙыу эштәре
2. (сделанный из земли) балсыҡ, тупраҡ, ту
праҡтан яһалған; земляная плотина тупраҡ 
быуа; земляное укрепление тупраҡ нығытма
3. (в ботанических и зоологических названи
ях )  ерҙә йәшәгән (үҫкән), ер ...ы; земляной 
орёх  ер сәтләүеге; земляные черви ер 
селәүсендәре

ЗЕМЛЙЧЕСТВО с 1. яҡташлыҡ, ерҙәшлек 
(■тыуган, йәшәгән урыны бер булган) 2. яҡташ
тар берекмәһе

ЗЕМ НОВбДНЫ Й, ая, ое 1. ер-һыу ...ы 
2. в знач. сущ. земноводные мн.; зоол. ер-һыу 
хайуандары

ЗЕМ Н бЙ , -ая, -ое 1. ер ...ы; земная по
верхность Ер өҫтө; земной шар Ер шары 
2. донъялағы, ер йөҙөндәге; земные блага ер 
йөҙөндәге рәхәтлектәр 3. перен. ғәҙәти, үтә ябай; 
земная поэзия ғәҙәти шиғриәт ♦ земной поклон 
бил бөгөп, ныҡ эйелеп сәләмләү, тәбрикләү

ЗЁМСКИЙ, -ая, -ое 1. ист. земский; земский 
собор земство соборы 2. земство ...ы; земский 
врач земство табибы; земская школа земство 
мәктәбе

ЗЕМСНАРЙД м земснаряд, ҡом һурғыс (һыу 
аҫтындағы ҡомдо, балсыҡты һурып ҡыуҙыра 
торган махсус ҡоролмалы судно)

ЗЁМСТВО с; ист. земство (Октябрь рево
люцияһына тиклем Рәсәйҙәге сикләнгән хоҡуҡ
лы урындағы цҙидара)

ЗЕНИТ м 1. астр, зенит, төшлөк (кцктең иң 
юғары нөктәһе); солнце в зените ҡояш 
төшлөккә еткән 2. перен. иң юғары нөктә, 
дәрәжә; в зенйте славы дандың иң юғары 
нөктәһендә

ЗЕНИТКА ж; разг. зенит тубы
ЗЕНИТНЫИ, -ая, -ое 1. астр, зенит ...ы; зе- 

нйтное расстояние зенит алыҫлығы 2. әоен. зе
нит ...ы; зенйтная артиллерия зенит артилле
рияһы

ЗЕНЙТЧИК м и ЗЕНЙТЧИЦА ж зенитсы 
(зенит тубынан атыусы) зенитсы

ЗЕНИЦА ж; у cm. күҙ, күҙ ҡараһы ♦ берёчь 
(хранйть) как зенйцу ока күҙ ҡараһы кеүек 
һаҡлау

ЗЁРКАЛО с 1. көҙгө; стенное зеркало стена 
көҙгөһө 2. чего; перен.яөҙ, өҫлөк, көҙгө; зерка
ло озера күлдең йөҙө 3. чего, какое; перен. йөҙ, 
көҙгө ...ы; зеркало душй күңел көҙгөһө

ЗЕРКАЛЬНОСТЬ ж шымалыҡ, йылғырлыҡ; 
зеркальность поверхности йөҙөнөң (өҫтөнөң) 
йылғырлығы

ЗЕРКАЛЬНЫЙ, ая, ое 1. көҙгө ...ы; зер 
кальная мастерская көҙгө оҫтаханаһы 2. көҙ
гөлө; зеркальный шкаф көҙгөлө шкаф 3. перен. 
шып-шыма, көҙгө кеүек, ялтырап торған; зер
кальный паркет көҙгө кеүек паркет ♦ зер
кальный карп зоол. тәңкәһеҙ һаҙан; зеркальное 
стекло шымартылған ҡалын быяла (көҙгө яһау 
өсөн ҡулланыла)

ЗЕРКАЛЬЩ ИК м көҙгө яһаусы, көҙгө 
оҫтаһы

ЗЕРНИСТЫЙ, -ая, -ое бөртөклө, ярмалы; 
зернистый известняк бөртөклө эзбизташ; зер- 
нйстый снег ярмалы ҡар

ЗЕ Р Н б с 1. (семя злаков) ашлыҡ бөртөгө, 
орлоҡ; ячменное зерно арпа орлоғо 2. собир. 
ашлыҡ, иген; семенное зерно орлоҡ игене; про
изводство зерна иген етештереү 3. бөртөк; жем
чужное зерно ынйы бөртөгө 4. перен. (ядро че- 
го-л.) асыл, орлоҡ, бөртөк; зерно истины 
хаҡлыҡ орлоғо

ЗЕРНОВЙДНЫЙ, -ая, -ое бөртөк һымаҡ, ор
лоҡҡа оҡшаған; зерновйдные клётки орлоҡҡа 
оҡшаған күҙәнәктәр

ЗЕ РН О В бЙ , -ая, -ое 1 . бөртөклө ашлыҡ ...ы, 
игенселек ...ы, бөртөклө; зерновое хозяйство 
игенселек хужалығы 2. в знач. сущ. зерновые 
мн. бөртөклөләр, иген, бөртөклө ашлыҡ; уборка 
зерновых игенде урып-йыйыу

ЗЕ РН О ДРОБЙЛКА ж орлоҡ ярғыс 
(ваҡлағыс) машина

ЗЕРНОДРОБИЛЬНЫ Й, -ая, -ое орлоҡ 
ярғыс; зернодробильная машина орлоҡ ярғыс 
машина

ЗЕРНООЧИСТЙТЕЛЬНЫЙ, ая, ое иген 
таҙартыу ...ы, ашлыҡ таҙартыу ...ы; зерноочи
стительные машины иген таҙартыу маши
налары

ЗЕРНОПОГРУЗЧИК м иген тейәгес (ма
шина)

ЗЕРНОСОВХОЗ м игенселек совхозы
393



ЗЕРНОСУШИЛКА
ЗЕРНОСУШЙЛКА ж 1. иген (орлоҡ, аш

лыҡ) киптереү урыны 2. иген (орлоҡ, ашлыҡ) 
киптергес (машина)

ЗЕРНОУБбРОЧНЫЙ, ая, -ое иген урып 
йыйыу ...ы; зерноуборочные работы иген урып 
йыйыу эштәре

ЗЕРНОУЛОВЙТЕЛЬ м иген тотҡос (ком
байнда')

ЗЕРНОФУРАЖ ж иген фуражы (мал өсөн) 
ЗЕРНОХРАНИЛИЩЕ с иген һаҡлағыс, иген 

һаҡлау урыны
ЗЕРНОЙДНЫЙ, -ая, -ое зоол. орлоҡ ашау

сы, иген менән туҡланыусы (ҡоштар һәм хайу
андар)

ЗЕТ м 1. зет (латин алфавитында һуңгы 
хәреф атамаһы) 2. мат. билдәһеҙ дәүмәл

ЗЕФИР м 1. трад.-поэт. йомшаҡ (йылы) ел 
2. зефир (туҡыма)', сорочка из зефира зефир 
күлдәк 3. зефир, күбек (пастила төрө)

ЗЕФЙРОВЫИ, -ая, -ое зефир ...ы; зефйро 
вая рубашка зефир күлдәк

ЗИГЗАГ м 1. һыныҡ (кәкре) һыҙыҡ, кәкер
сәк; начертйть зигзаг кәкерсәк һыҙыу 2. в знач. 
нареч. зигзагом; зигзагами кәкерсәкләнеп, 
кәкерсәкләп

ЗИГЗАГООБРАЗНЫЙ, ая, ое кәкерсәкле, 
кәкре; зигзагообразная лйния кәкре һыҙыҡ 

ЗИЖДИТЬСЯ несов. на чём; книжн. ни
геҙләнеү, таяныу, ҡоролоу; мнение должно 
зиждиться на знаниях фекер белемгә ни
геҙләнергә тейеш

ЗИМА ж ҡыш; снежная зима ҡарлы ҡыш; су
ровая зима һыуыҡ ҡыш ♦ зиму и лето йәйен- 
ҡышын, һәр ваҡыт

ЗИМНИИ, -яя, -ее ҡышҡы; зимний день 
ҡышҡы көн; зимняя одежда ҡышҡы кейем 

ЗИМНИК м ҡышҡы юл; проехать по зимни
ку ҡышҡы юлдан үтеү

ЗИМОВАТЬ несов. ҡышлау, ҡыш сығыу; 
зимовать в деревне ауылда ҡышлау ♦ показать, 
где раки зимуют кому күрмәгәнен күрһәтеү 

ЗИМбВКА ж 1. ҡышлау, ҡышлатыу; зи
мовка скота мал ҡышлатыу; подготовка к зи
мовке ҡышлауға әҙерлек 2. (место) ҡышлау, 
ҡышлаҡ; заброшенная зимовка ташландыҡ 
ҡышлау

зимбвник м; пчел, ҡышлау өйө, умарта 
өйө

зимбвщик м ҡышлаусы 
ЗИМбВЬЕ с 1. ҡышлау, ҡыш сығыу 2. см. 

зимовка 2
ЗИМОГбР м\ обл. зимагор, берәҙәк; стать 

зимогбром берәҙәккә әйләнеү
ЗИМбЙ и зимбю нареч. ҡышын, ҡыш 

көнө; зимой и лётом одним цветом йәйен- 
ҡышын бер төҫлө

ЗИМОРбДОК м боҙ тишкес (ҡош)

ЗИМОСТбЙКИЙ, -ая, -ое ҡышлыҡлы, 
һыуыҡҡа (ҡышҡа) сыҙам(лы); зимостойкие сор
та яблонь алманың ҡышҡа сыҙам төрҙәре

зимостбйкость ж  ҡышлыҡлылыҡ,
һыуыҡҡа сыҙамлыҡ; зимостойкость растений 
үҫемлектәрҙең һыуыҡҡа сыҙамлығы 

ЗИП̂ Н М  СӘКМӘН, әрмәк 
ЗИЙНИЕ С С М . ЗИЯТЬ
зийть несов.', книжн. өңрәйеү, өңрәйеп 

(асылып) тороу (соҡор, яра һ.б. ҡарата)
ЗЛАКИ мн.; бот. ҡыяҡлылар, башаҡлылар; 

хлебные злаки башаҡлылар, иген культуралары 
ЗЛАКОВЫЙ, -ая, -ое ҡыяҡлы, башаҡлы; 

злаковые растения ҡыяҡлы үҫемлектәр 
ЗЛАТО с; трад.-поэт. алтын 
ЗЛАТбЙ, -ая, -ое трад.-поэт. алтын, алтын

дан яһалған
ЗЛАТОКУДРЫЙ, -ая, -ое трад.-поэт. һары 

бөҙрә сәсле, алтын сәс
ЗЛАТОУСТ м; шутл., ирон. таҫма тел, тат

лы тел
ЗЛАЧНЫЙ, -ая, -ое уңдырышлы ♦ злачное 

место шутл., upon, кәйеф-сафа ҡороу (типте- 
реү) урыны

ЗЛЕТЬ несов.; разг. асыуланыу, асыулыға 
әйләнеү, ҡыҙыу

ЗЛИТЬ несов. кого асыуландырыу, асыу кил
тереү (ҡабартыу), ҡотортоу; злить собаку этте 
ҡотортоу

ЗЛИТЬСЯ несов. 1. на кого-что асыуланыу, 
асыу килеү (ҡабарыу), зәһәрләнеү; злйться на 
шалуна шаян балаға асыуланыу 2. перен. ҡото
роноу, тулау; выбга злйтся буран ҡоторона 

ЗЛО с 1. яуызлыҡ, уҫаллыҡ, яманлыҡ; бо
роться со злом яуызлыҡҡа ҡаршы тороу 2. бәлә, 
ҡаза, афәт, бәхетһеҙлек; из двух зол выбирать 
меньшее ике бәләнең бәләкәйерәген һайлау 
3. прост, асыу, асыу тойғоһо; зло берёт асыу 
килә; со зла асыуҙан; сорвать зло на ком-л. 
кемгәлер асыуҙы төшөрөү, асыу итеп эшләү ♦ 
употребйть во зло яуызлыҡ өсөн файҙаланыу 

ЗЛО... урыҫ телендәге ҡушма һщҙәрҙең 
“яуы з", “яуызлыҡ" мәгәнәһен аңлатҡан берен
се өлөшө, мәҫ., зложелатель яуызлыҡ теләүсе; 
злонравный яуыз холоҡло

ЗЛЙБА ж асыу, кенә, ҡарыу; затаить злобу 
асыу һаҡлау; по злобе асыуҙан ♦ злоба дня көн 
үҙәгендәге, мөһим

злбьный, -ая, -ое уҫал, асыулы, яуыз; 
злобный взгляд уҫал ҡараш; злобный враг яуыз 
дошман

ЗЛОБОДНЁВНОСТЬ ж  әһәмиәтлек, мөһим
лек; злободневность вопроса мәсьәләнең мө 
һимлеге

ЗЛОБОДНЕВНЫЙ, -ая, -ое бик әһәмиәтле, 
мөһим, көн үҙәгендә торған; злободневная про
блема бик әһәмиәтле проблема 
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ЗЛОБСТВОВАТЬ несоө. уҫалланыу, уҫал
лыҡ күрһәтеү, асыу сығарыу

ЗЛОВЁЩИЙ, -ая, -ее ҡурҡыныс, дәһшәтле, 
шомло; зловещий вид ҡурҡыныс ҡиәфәт; зло
вещая тишина шомло тынлыҡ

ЗЛ ОВбНИ Е с һаҫыҡ (яман) еҫ, һаҫыҡ, на
сар еҫ

з л о в р е д н ы й , -ая, -ое яуыз уйлы, уҫал 
ниәтле, мәкерле, ҡара эсле; зловредный человек 
ҡара эсле кеше; зловредные намерения мәкерле 
ниәттәр

ЗЛОДЁЙ М  и ЗЛОДЁЙКА Ж  яуыз, яуыз ЙӘН 
з л о д е й с к и й , -ая, -ое 1 . яуыз, яуыздарса; 

злодейское убийство яуыздарса үлтереү 
2. уҫал, мәкерле; злодейская улыбка мәкерле 
йылмайыу

з л о д е й с т в о  с уҫаллыҡ, яуызлыҡ; совер
шить злодейство яуызлыҡ ҡылыу

ЗЛОДЕЙСТВОВАТЬ несов. уҫаллыҡ эшләү, 
яуызлыҡ ҡылыу

ЗЛОДЕЙНИЕ с см. злодейство; не допус
кать злодеяния яуызлыҡҡа юл ҡуймау 

ЗЛОЖЕЛАНИЕ с насар теләк, ҡәһәр 
ЗЛОЙ, -ая, -ое 1. уҫал, асыулы; злой человек 

уҫал кеше; злые глаза уҫал күҙҙәр; злая собака 
уҫал эт; быть злым асыулы булыу 2. яуыз, яман; 
злой умысел яуыз уй; злое чувство яман (асыу
лы) тойғо 3. насар, яман; злое время насар 
ваҡыт; злой недуг яман ауырыу 4. разг. {едкий, 
острый) әсе, ҡаты, көслө; злой пёрец әсе борос; 
злой мороз әсе һыуыҡ 5. перен. {язвительный) 
әсе, уҫал; злая критика уҫал тәнҡит ♦ злой дух 
ен, шайтан; злые языкй әсе телдәр, ғәйбәтселәр 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЙ, ая, ое мед. яман; 
злокачественная опухоль яман шеш

ЗЛОКЛЮЧЕНИЕ с бәлә, ҡаза, бәхетһеҙлек; 
терпеть злоключения бәлә ҡазаға тарыу

ЗЛОНАМЕРЕННОСТЬ ж; книжн. уҫал (яу
ыз) ниәт

ЗЛОНАМЕРЕННЫЙ, -ая, -ое книжн. уҫал 
ниәтле, уҫал (яуыз) ниәт менән эшләнгән; злона
меренный поступок уҫал ниәт менән эшләнгән эш 

ЗЛОНРАВИЕ с; уст. уҫаллыҡ, яуыз 
ҡылыҡлылыҡ

ЗЛОНРАВНЫЙ, -ая, -ое уст. уҫал (яуыз) хо
лоҡло; злонравный человек яуыз холоҡло кеше 

ЗЛОПАМЯТНОСТЬ ж эскерлелек, кенәсел- 
лек, ҡара эслелек

ЗЛОПАМЯТНЫЙ, -ая, -ое эскерле, кенәсел, 
ҡара эсле, кенә ҡыуыусан; злопамятный человек 
кенәсел кеше

ЗЛОПАМЯТСТВО с см. злопамятность
злополучный, -ая, -ое 1. (неудачливый) 

бәхетһеҙ, уңмаған 2. бәләле, уңышһыҙ; злопо
лучный день уңышһыҙ көн

ЗЛОПЫХАТЕЛЬ м асыу сәсеүсе, яуыз уйлы 
кеше

злющий
ЗЛОПЫХАТЕЛЬСТВО с асыу тотоусанлыҡ, 

яуызлыҡ
ЗЛОПЫХАТЕЛЬСТВОВАТЬ несов. асыу 

сәсеү, яуызлыҡ ҡылыу, этләшеү
ЗЛОРАДНЫЙ, -ая, -ое үсле, кеше ҡай

ғыһына һөйөнгән; злорадное чувство үсәү 
тойғоһо; злорадный смех кеше ҡайғыһына ҡы
уанып көлөү

ЗЛОРАДСТВО с үслелек, үс, үсәү; чувство 
злорадства үс тойғоһо

ЗЛОРАДСТВОВАТЬ несоө. үсәү, үсәшеү; 
злорадствовать без повода сәбәпһеҙгә үсәү 

ЗЛОСЛбВИЕ с яман теллелек, ғәйбәт, яман 
ауыҙ; предаваться злословию яман теллелеккә 
һалышыу, яман теллегә әйләнеү

злослбвить несоө. яман телләнеү, яманат 
һатыу, ғәйбәт сәсеү

злбстно нареч. уҫал ниәт менән; злбстно 
нарушать дисциплину уҫал ниәт менән тәртип 
боҙоу

злбстный, -ая, -ое 1. уҫал, яуыз; злостное 
намерение уҫал ниәт 2. уҫаллыҡ менән эшлән
гән, үтә уҫал; злбстный преступник үтә уҫал 
енәйәтсе

ЗЛОСТЬ ж уҫаллыҡ, асыу, яуызлыҡ; гово
рить со злостью асыу менән һөйләү; побледнеть
от злости асыуҙан ағарыныу

ЗЛОСЧАСТНЫЙ, -ая, -ое бәхетһеҙ, бәхете 
булмаған; злосчастная любовь бәхетһеҙ мө
хәббәт

злбтый м злотый {Польша аҡса берәмеге) 
ЗЛОУМЫШЛЕННИК м енәйәтсе, уҫал ниәт

ле кеше
ЗЛОУМЫШЛЕННЫЙ, ая, ое уст. енәйәт 

сел, уҫал ниәт менән эшләнгән; злоумышлен
ный поступок уҫал ниәт менән эшләнгән 
(ҡылынған) эш

ЗЛОУПОТРЕБИТЬ сов. чем 1. -ға/-гә хыя
нат итеү; злоупотребйть доверием ышанысҡа 
хыянат итеү, ышанысты аҡламау 2. урынһыҙ 
(артыҡ) файҙаланыу; злоупотребйть властью 
властан артыҡ файҙаланыу; злоупотребйть ци
татами өҙөмтәләрҙе артыҡ файҙаланыу

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ с 1. см. злоупотре
бйть 2. енәйәт, енәйәти эш; финансовые злоупо
требления финанс енәйәттәре; вскрыть злоупо
требления енәйәти эштәрҙе асыу

ЗЛОУПОТРЕБЛЯЛЪ несоө. см. злоупотре
бйть

ЗЛОЯЗЫЧИЕ с; уст. уҫал (әсе) теллелек, 
ғәйбәт

злоязычный, -ая, -ое уст. уҫал (әсе) тел
ле; злоязычный человек уҫал телле кеше

з л н 5к а  м и ж) разг. асыулы (уҫал, зәһәр) 
кеше

ЗЛ ібЧ КА  м и ж; разг. см. злюка
злібщий, -ая, -ее разг. бик уҫал, үтә яуыз
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ЗМЕЕВЙДНЫЙ, -ая, -ое йылан һымаҡ, ура
лып торған, уралмалы; змеевйдная трубка урал- 
малы көпшә

ЗМЕЕВИК м 1. (изогнутая труба) уралма 
торба (һыу, пар ҡыуа торган) 2. змеевик 
(төҫлө таш) 3. бот. бүре тырнағы

ЗМЕЕНЫШ м 1. йылан балаһы, бала йылан 
2. прост., бран. йылан балаһы (әрләц һцҙе) 

ЗМЕИНЫЙ, -ая, -ое 1. йылан ...ы; змейная 
кожа йылан ҡауы; змейный яд йылан ағыуы 
2. перен. зәһәр(ле), мәкерле, ағыулы; змейная 
улыбка мәкерле йылмайыу ♦ змейная мудрость 
зирәк һәм хәйләле аҡыл

ЗМЕИТЬСЯ несоә. боролоп-боролоп барыу, 
бормаланып ятыу; речка змейлась меж скал 
йылға ҡаялар араһынан бормаланып аға ине 

ЗМЕИ м 1. уст., прост, см. змея 2. миф. 
аждаһа 3. ҡағыҙ осорғос (балалар уйынсығы); 
запустйть змея ҡағыҙ осорғос ебәреү

ЗМЁЙКА ж 1. уменьш. от змея 2. с.-х. иген 
таҙартҡыс ҡоролма (бормалы-бормалы юлаҡ
тар менән)

ЗМЁЙКОВЫЙ: змейковый аэростат оҙонса 
таҡма аэростат

ЗМЕЙ ж 1. йылан; гремучая змея шалтыра
уыҡлы йылан; очковая змея күҙлекле йылан; 
ядовйтые змеи ағыулы йыландар 2. перен. йы
лан (мәкерле кеше хаҡында) ♦ змея подко
лодная ҡара йылан (мәкерле, яуыз кеше хаҡын
да); змею на грудй отогреть (пригреть) ҡуйын 
да йылан аҫырау (файҙа кцреп, зыян эшләгән 
кешегә ҡарата әйтелә)

ЗМИИ м; книжн., у  cm. см. змей 1, 2 ♦ до зе
лёного змйя (допйться) лаяҡыл эсеү, ләх 
булғансы эсеү

ЗНАК м 1. билдә; вопросйтельный знак
грам. һорау билдәһе; знак равенства мат. ти
геҙлек билдәһе; знаки препинания грам. тыныш 
билдәләре; в знак дружбы дуҫлыҡ билдәһе итеп
2. тамға, келәймә, билдә; знак качества сифат 
билдәһе; фабрйчный знак фабрика тамғаһы
3. эҙ, билге; знак ушйба һуғылған эҙ 4. см. зна
чок 1; университетский знак университет знагы 
5. ым, ишара; подать знак ишара итеү (яһау); 
звать знаками ым менән саҡырыу ♦ водяные 
знаки күҙгә күренмәҫ билдәләр, һыу билдәләре 
(ҡайһы бер ҡагыҙ төрҙәрендә яҡтыға ҡарағас 
ҡына кцренә торған тамға); в знак чего ниҙер 
йөҙөнән; в знак памяти иҫтәлек йөҙөнән, иҫ
тәлеккә; знаки отлйчия ҡаһарманлыҡ билдәләре 
(миҙал һәм ордендар); знаки разлйчия дәрәжә 
билдәләре (значок, погон, петлица Һ.6.); знак 
почтовой оплаты почта түләме билдәһе; подать 
знак белдереү, иҫкәртеү; под знаком чего 
пиҙеңдер билдәһе аҫтында; ставить знак равен
ства между кем-чем бер тигеҙ баһалау, тигеҙ 
күреү

ЗМЕЕВИДНЫЙ
ЗНАКОМИТЬ несов. кого-что, с кем-чем та

ныштырыу; знакомить с дёлом эш менән таныш
тырыу; знакомить с другом дуҫ менән таныш
тырыу

ЗНАКОМИТЬСЯ несов. с кем-чем танышыу; 
знакомиться с новыми сотрудниками яңы 
хеҙмәткәрҙәр менән танышыу; знакомиться с об
становкой (урындағы) хәл менән танышыу 

ЗНАКОМСТВО с 1. (отношения между 
людьми, установление общения) танышлыҡ, та
нышыу; возобновйть знакомство танышлыҡты 
яңынан башлау (яңыртыу); порвать знакомство 
танышлыҡты өҙөү 2. (круг знакомых) таныш
тар, таныш-белештәр; интересные знакомства 
ҡыҙыҡ таныштар 3. (наличие знаний) таныш бу
лыу, танышыу, белеү; знакомство с историей 
тарих менән таныш булыу ♦ по знакомству 
(сделать, устроить) танышлыҡ менән (эшләү); 
шапочное знакомство былай ғына танышлыҡ 

ЗНАКОМЫЙ, -ая, -ое 1. таныш, билдәле; 
знакомая песня таныш йыр; знакомый почерк 
таныш ҡул (яҙыу) 2. с чем таныш; знакомый с 
морем диңгеҙ менән таныш 3. в знач. сущ. зна
комый м и знакомая ж таныш, белеш; мой зна
комый минең танышым

ЗНАМЕНАТЕЛЬ м; мат. знаменатель, бү
леүсе ♦ привестй к одному (общему) знаменате
лю шутл. тигеҙләү, оҡшаш (бик яҡын) итеү 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. әһәмиәтле, 
мөһим; знаменательное событие әһәмиәтле 
ваҡиға 2. лингв, үҙ аллы; знаменательные слова 
үҙ аллы һүҙҙәр

ЗНАМЕНИЕ с; книжн., у cm. билдә ♦ знаме
ние времени книжн. дәүерҙең иң мөһим күрене
ше, заман күренеше

ЗНАМЕНИТОСТЬ ж 1. арҙаҡлылыҡ, дан
лыҡлы булыуы, данлылыҡ, танылған булыу; 
знаменитость писателя яҙыусының данлыҡлы 
булыуы 2. атаҡлы (данлыҡлы) кеше; стать зна
менитостью атаҡлы кешегә әйләнеү

ЗНАМЕНИТЫЙ, -ая, -ое атаҡлы, данлыҡлы, 
танылған; знаменитый писатель атаҡлы яҙыусы 

ЗНАМЕНОВАТЬ несов. что; книжн. белде
реү, билдәле булып тороу, күрһәтеү, күрһәтеп 
тороу; это событие знаменует победу был 
ваҡиға еңеүҙе белдерә

ЗНАМЕНОСЕЦ м байраҡсы, байраҡ 
йөрөтөүсе; быть знаменосцем байраҡсы булыу 

ЗНАМЁНЩИК м байраҡсы; знамёнщик пол
ка полктың байраҡсыһы

ЗНАМЯ с байраҡ, әләм; знамя республики 
республика байрағы; национальное знамя милли 
байраҡ; полковое знамя полк байрағы ♦ высоко 
держать знамя чьё (чего) байраҡты юғары то
тоу; поднять знамя чего байраҡ күтәреү (берәй 
кцтәрелеш башында тороп, көрәш башлау); 
стать (встать) под знамя (знамёна) кого-чего 
кемдеңдер яғында тороп, көрәшкә әҙер булыу;



ЗНАЧИТЬСЯ
под знаменем чего байрағы аҫтында (етәкселе
гендә)

ЗНАНИЕ с 1. белеү, мәғлүмәтлелек; хорошее 
знание предмета предметты яҡшы белеү; знание 
языка телде белеү 2. фән, ғилем; важная 
область знания фәндең мөһим әлкәһе 3. обычно 
мн. знания белем; обладать знаниями белемгә 
эйә булыу; получйть прочные знания төплө бе 
лем алыу

ЗНАТНОСТЬ ж атаҡлылыҡ, дәрәжәлелек, 
затлылыҡ, күренеклелек, танылғанлыҡ; гор
диться знатностью рода затының атаҡлылығы 
менән ғорурланыу; достичь знатности күренек- 
лелеккә өлгәшеү

ЗНАТНЫЙ, -ая, -ое 1. атаҡлы, күренекле, та
нылған; знатный механизатор атаҡлы механиза
тор 2. аҡһөйәк, затлы нәҫел, арҙаҡлы, юғары 
ҡатлам; знатный род затлы нәҫел; знатные люди 
юғары ҡатлам кешеләре

ЗН АТбК м яҡшы белеүсе, оҫта; знаток свое
го дела үҙ эшен яҡшы белеүсе; знаток литера
туры әҙәбиәтте яҡшы белеүсе

ЗНАТЬ I несоә. 1. кого-что, о ком-чём бе
леү; знать урок дәресте белеү; знать о болезни 
ауырыу хаҡында белеү; знать язык тел белеү 
2. кого таныу, белеү; знать с детства кого-л. 
кемделер бала саҡтан уҡ белеү 3. что татыу, 
баштан үткәреү, кисереү; он в детстве знал 
много радостей ул бала сағында күп шатлыҡ 
кисергән; не знать покоя тынғы белмәү 
4. во 2 л. наст. вр. знаешь (знаете) в знач. 
вводи, сл. беләһеңме (беләһегеҙме) ♦ дать 
знать белгертеү, хәбәр итеү; знай наших 
прост, күрҙегеҙме беҙҙе, бына беҙ кем; знать 
все ходы и выходы эштең әмәлен, яйын яҡшы 
белеү; знать меру сама белеү; знать не знаю 
белмәйем дә күрмәйем; знать дорогу юлын 
(әмәлен, яйын) белеү; знать себе цену үҙ 
баһаңды белеү; знать своё место үҙ урыныңды 
белеү, үҙеңде тыйнаҡ тотоу; знать толк в чём 
рәтен белеү; знать цену кому-чему ҡәҙерен бе
леү; кто его знает кем белә, шайтан белһен; не 
знать, куда деваться ҡайҙа ҡасырға урын тап
мау, керергә тишек тапмау; не знать, куда гла
за деть күҙҙе йәшереү (оялыуҙан, уңайһыҙла
ныуҙан)I; не знать, куда себя деть үҙеңә урын 
тапмау; как знать кем белә, әллә әле (икеләнец 
белдергәндә); надо (пора) и честь знать ки
тергә ваҡыт

ЗНАТЬ II ж аҡһөйәктәр, юғары ҡатлам 
ЗНАТЬСЯ несоә. с кем-чем; разг. аралашыу, 

ҡатнашыу, белеү; он ни с кем не хочет знаться 
ул бер кем менән дә аралашырға теләмәй

ЗНАХАРСКИЙ, -ая, -ое имсе ...ы, им-томсы 
...ы, имселек ...ы; знахарские приёмы лечения 
дауалауҙың имселек ысулдары

ЗНАХАРСТВО с имселек, им-томсолоҡ, ба- 
ғымсылыҡ; заниматься знахарством им-томсо- 
лоҡ менән шөғөлләнеү

з н Ах а р ь  м и з н Ах а р к а  ж имсе, им-том 
итеүсе, бағымсы

ЗНАЧАЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от значить
2. прил. мәғәнәле, әһәмиәтле; значащие эле
менты речи телмәрҙең мәғәнәле өлөштәре

ЗНАЧЁНИЕ с 1. мәғәнә; значение слова 
һүҙҙең мәғәнәһе; прямое значение тура мәғәнә; 
переносное значение күсмә мәғәнә 2. әһәмиәт, 
мөһимлек; историческое значение тарихи 
әһәмиәт; политическое значение сәйәси әһәмиәт; 
вопрос международного значения халыҡ ара 
әһәмиәте булған мәсьәлә

ЗНАЧИМОСТЬ ж 1. мәғәнәлелек; зна
чимость слова һүҙҙең мәғәнәлелеге 2. әһә- 
миәтлелек, мөһимлек; общественная значи
мость чего-л. пиҙеңдер ижтимағи әһәмиәт- 
лелеге

ЗНАЧИМЫЙ, -ая, -ое 1. мәғәнәле, мәғәнәгә 
эйә булған; значимая часть слова һүҙҙең 
мәғәнәле өлөшө 2. әһәмиәтле, мөһим; значимое 
явление әһәмиәтле күренеш

ЗНАЧИТ вводи. сл.; разг. (следовательно, 
стало быть) Тимәк, шулай булғас; значит, надо 
выступить Тимәк, сығыш яһарға кәрәк

ЗНАЧИТЕЛЬНО нареч. 1. байтаҡ, хәтһеҙ, 
шаҡтай; значительно облегчить труд хеҙ 
мәтте байтаҡ еңеләйтеү 2. (при сравнит, cm. в 
значении “в большей степени", “гораздо") 
байтаҡҡа, хәтһеҙгә; значительно быстрее бай
таҡҡа тиҙерәк; значительно проще байтаҡҡа 
ябайыраҡ

ЗНАЧИТЕЛЬНОСТЬ ж 1. байтаҡ (хәтһеҙ) 
ҙур булыу, дәүмәллелек; значйтельность объёма 
күләмдең дәүмәллелеге 2. әһәмиәтлелек, мөһим
лек; значйтельность события ваҡиғаның 
әһәмиәтлелеге

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое 1. байтаҡ 
(хәтһеҙ) ҙур, ҙур ғына; значйтельное расстояние
байтаҡ ҙур ара 2. (важный) әһәмиәтле, мөһим; 
значйтельное слово мөһим һүҙ; играть зна
чительную роль мөһим роль уйнау 3. (вырази
тельный) мәғәнәле; значительный взгляд 
мәғәнәле ҡараш

ЗНАЧИТЬ несоә. 1. что (означать — о сло
вах, знаках, жестах и т.п.) аңлатыу, белдереү; 
это много значит был күп нәмә аңлата; по- 
русски это значит урыҫса был шуны аңлата 
2. (иметь значение) мөһим булыу, әһәмиәтле 
булыу; ваше отношение много значит һеҙҙең 
мөнәсәбәтегеҙ ҙур әһәмиәткә эйә ♦ ничего не 
значить әһәмиәте булмау

ЗНАЧИТЬСЯ несоә. һаналыу, иҫәпләнеү, то
роу; значиться в спйске исемлектә тороу
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ЗНАЧКИСТ

ЗНАЧКЙСТ м и ЗНАЧКЙСТКА ж значок 
йөрөтөүсе, значокка эйә булыусы, значоклы; 
значкйст ГТО ГТО значогын йөрөтөүсеЗНАЧбК м 1. значок; нагрудный значок түш 
значогы; университетский значок университет 
значогы; носить значок значок йөрөтөү 2. бил
дә; математический значок математик билдә; 
значкй на полях книги китап битенә ҡуйылған 
билдәләрЗНАЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от знать I;
2. прил. белемле, мәғлүмәтле; знающий инженер 
белемле инженерЗНОБИТЬ несоә. кого безл. өшөтөү, өшөт
төрөү, ҡалтыратыу; меня знобйт өшөттөрәзнои м эҫелек, томра; полуденный зной көн 
үҙәгендәге эҫелекзнбйный, -ая, -ое 1. бик эҫе, томра; 
знбйный день томра көн 2. перен. дәртле, 
ялҡынлы; знойная любовь ялҡынлы мөхәббәт ЗОБ м 1. (у птиц) бөрләтәү; (у человека) 
боғаҡ 2. (болезнь) боғаҡ шешеү, базед ауырыуы 
(зоб)ЗОБАСТЫЙ, ая, ое (о птицах) ҙур 
бөрләтәүле; (о человеке) ҙур боғаҡлы; зобастые 
голуби ҙур бөрләтәүле күгәрсендәрЗбБНЫЙ, -ая, -ое боғаҡ ...ы; зобная опу
холь боғаҡ шешезов м 1. (призывный звук) саҡырыу тауы
шы, өндәү, оран; отклйкнуться на зов өндәүгә 
яуап ҡайтарыу 2. разг. (приглашение) саҡырыу, 
өндәшеү; прийтй по первому зову беренсе 
саҡырыуға уҡ килеүЗОДИАК м; астр, зодиак (Ҡояш юлында 
теҙелгән ун ике йондоҙлоҡ) ♦ знаки зодиака 
астр, зодиак тамғалары (Ҡояш юлында 
теҙелгән ун ике йондоҙлоҡтоң исеме)ЗОДИАКАЛЬНЫЙ, -ая, -ое астр, зодиак 
...ы, зодиакаль; зодиакальные созвездия зоди
ак йондоҙлоҡтарыЗбДЧЕСКИЙ, -ая, -ое архитектура ...ы, 
төҙөлөш ...ы; зодческое искусство төҙөлөш 
сәнғәтезбдчий м архитектор, төҙөүсе; признанный 
збдчий танылған төҙөүсеЗОЛА ж көл; древесная зола утын көлө; вы
гребать золу из печки мейестән көл алыузолистыи, -ая, -ое спец, көллө; золйстый 
уголь күп көллө күмерЗОЛИТЬ несоә.', спец. көлләү, кәлгә баты
рыу; золйть шкуру тирене көлләүЗОЛбВКА ж • (младшая сестра мужа) 
ҡәйенһеңле (ҡайынһеңле); (старшая сестра 
мужа) ҡәйенбикә (ҡайынбикә)ЗОЛОТАРНИК м алтынбаш (кцп йыллыҡ 
цлән)ЗОЛОТАРЬ м; у cm. алтынсы, алтын оҫтаһы, 
зәргәр

ЗОЛОТЁТЬ несов.; разг. алтынланыу, ал
тынға манылыу (мансылыу), алтын төҫөнә инеү; 
листья деревьев золотеют ағас япраҡтары алтын 
төҫөнә инәЗОЛОТЙЛЬНЫЙ, -ая, -ое алтынлау ...ы, 
алтын ялатыу ...ы; золотильный цех алтынлау 
цехыЗОЛОТИЛЬЩИК м зәргәр, алтын ялатыусы золотйстый, -ая, -ое алтын һымаҡ, ал
тын төҫлө, алтындай, алтын ...ы; золотйстый 
колос алтын башаҡ; золотйстые волосы алтын 
төҫлө сәсЗОЛОТИТЬ несоә. что 1. (выделяться золо
тистым цветом) алтынлау, алтын ялатыу; зо 
лотйть ложки ҡалаҡтарға алтын ялатыу 2. ал
тынға маныу (мансыу), алтын төҫө биреү; 
солнце золотйт вершйны ҡояш тау түбәләрен ал
тынға мансыйЗОЛОТИТЬСЯ несоә. 1. алтын төҫөнә инеү, 
һарғайыу, (һарғайып) алтынланыу, нурға ман
сылыу; золотится рожь арыш (алтын төҫөнә 
инә) һарғая 2. (становиться, казаться золоти
стым) алтын кеүек һарғайыу, (һарғайып) күре
неү, һарғайып ятыу; вдали под лучами солнца 
золотятся пескй алыҫта ҡояш нурҙары аҫтында 
ҡом һарғайып күренә 3. страд, от золотить 1 зблотко с; разг. алтыным, алтынҡайым 
(иркәләц һцҙе)ЗОЛОТНИК I м мыҫҡал (борошо ауырлыҡ 
цлсәц берәмеге — 4,26 г) ♦ мал золотнйк, да 
дорог алтын ҙур булмайЗОЛОТНИК II м золотник (пар машинаһын
да пар бцлгес)ЗОЛОТО с 1. (химический элемент, благо
родный металл) алтын; червонное золото саф 
алтын 2. собир. (золотые вещи, изделия) ал
тын, алтын нәмәләр; покупать золото алтын 
нәмәләр һатып алыу 3. собир. (золотые моне
ты) алтын аҡса; платить золотом алтын аҡса 
менән түләү 4. (позолоченные нити) алтын еп; 
шить золотом алтын еп менән сигеү (тегеү) 
5. перен., разг. алтын; золото человек алтын ке
ше ♦ белое золото аҡ алтын (мамыҡ)', на вес 
золота алтын хаҡына, алтынға тиң; купаться в 
золоте алтынға күмелеү; чёрное золото ҡара ал
тын (нефть)ЗОЛОТО... урыҫ телендәге ҡушма 
һцҙҙәрҙең “алтын" мәгәнәһендәге тәцге өлөшө, 
мәҫ., золотомбйка алтын йыуыу ҡоролмаһы; зо
лотогривый алтын яллыЗОЛОТОДОБЫВАЮЩИЙ, ая, ее алтын 
табыу ...ы; золотодобывающая промышлен
ность алтын табыу сәнәғәтеЗОЛОТОИСКАТЕЛЬ м  алтын эҙләүсе ЗОЛОТОИСКАТЕЛЬСКИЙ, ая, ое алтын 
эҙләү ...ы; золотоискательская партия алтын 
эҙләү партияһы
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ЗООТЕХНИЧЕСКИЙ
ЗО ЛО ТбЙ , -ая, -ое 1. алтын ...ы; золотое 

кольцо алтын балдаҡ; золотой слйток алтын 
ҡойолма; золотой рубль алтын (бер) һумлыҡ 
2. алтынлы; золотой песок алтынлы ҡом 3. ал
тын (төҫөндәге); золотые кудри алтын бөҙрә 
сәс 4. перен. алтын, бик яҡшы, затлы; золотые 
слова алтын һүҙҙәр; золотой характер алтын 
холоҡ 5. перен. бәхетле, хозурлы; золотые дни 
бәхетле көндәр 6. перен. (в обращении) алты
ным; золотая моя алтыным минең 7. ө знач. 
сущ. золотой м алтын аҡса ♦ золотая моло
дёжь кәйеф-сафа ҡороп йәшәүсе йәштәр; золо
тая осень алтын көҙ (һары япраҡлы, ҡояшлы 
көҙ); золотая свадьба алтын туй (бергә 
йәшәцҙең илле йыллығы); золотая середина 
урталыҡ (аҡыл менән уйлап эш итец хаҡын
да); золотое дно бик төшөмлө урын, Әндрәй 
ҡаҙнаһы; золотой век алтын дәүер (фәндең, 
сәнғәттең сәскә атыу осоро); золотой дождь 
ҙур табыш, төшөм; золотой мешок алтын һан
дыҡ (бик бай кеше); золотой фонд: 1) алтын 
фонд (дәцләттең алтын һ.б. хазиналары); 2) 
бик ҡәҙерле (кешеләр төркөмө һ.б., мәҫ., 
әҙәбиәт, сәнғәт эшмәкәрҙәре); золотые руки 
алтын ҡулдар (оҫталар); золотых дел мастер 
алтын оҫтаһы, зәргәр; обещать (сулйть) золо
тые горы алтын тауҙар вәғәҙә итеү (артыҡ 
кцпкә ышандырыу)

ЗОЛОТОНОСНЫЙ, ая, ое алтынлы, ал 
тынға бай; золотоносный песок алтынға бай ҡом

ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННИК м 1. алтын 
приискыһы хужаһы 2. алтын приискыһы эшсеһе

ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННОСТЬ ж алтын 
сәнәғәте

ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННЫЙ, -ая, ое ал
тын сәнәғәте ...ы; золотопромышленный район
алтын сәнәғәте районы

ЗОЛОТОТЫСЯЧНИК м һарыгүҙ (дарыу 
цләне)

ЗОЛОТОШВЁЙКА ж алтын менән ҡайыусы
ЗОЛОТУХА ж; у cm. ҡылауыр (балалар ау

ырыуы)
ЗОЛОТУШНЫЙ, -ая, -ое 1. (страдающий 

золотухой) ҡылауырлы, ҡылауыр менән ауы
рыған; золотушный ребёнок ҡылауырлы бала 
2. (похожий на больного золотухой) бик 
хәлһеҙ, әлһерәгән; золотушный человек бик 
хәлһеҙ кеше

ЗбЛОТЦЕ с; разг. алтынсыҡ, алтынсығым 
(иркәләц һцҙе)

золбтчик м алтынлаусы, алтын ялатыу 
оҫтаһы; золбтчик по дереву ағасҡа алтын яла
тыу оҫтаһы

ЗОЛОЧЁНИЕ с алтынлау; золочение рамы
рамды (ҡыҫанды) алтынлау

ЗОЛОЧЕНЫЙ, -ая, -ое алтын ялатылған, ал
тынланған; золочёная ложка алтын ялатылған 
ҡалаҡ

збльник м; спец. көллөлөк, көл миҡдары 
збльность ж; спец. көллөлөк; збльность 

угля күмерҙең көллөлөгө
збльный, -ая, -ое көл ...ы, кәлдән яһалған; 

зольная куча көл өйөмө; зольные удобрения 
көл ашламалары

ЗбНА ж зона, әлкә; арктйческая зона арктик 
зона; лесная зона урман зонаһы; степная зона
дала буйы зонаһы; прйгородная зона ҡала яны 
(эргәһе) зонаһы; погранйчная зона сик буйы зо
наһы; зона отдыха ял итеү зонаһы

ЗОНАЛЬНЫЙ, -ая, -ое әлкә ...ы, зона ...ы, 
айырым зонаға хас, зональ; зональная рас
тительность айырым зонаға хас үҫемлектәр; зо
нальные границы зона сиктәре; зональные со
ревнования зона ярыштары

ЗО НД м зонд (1. мед. кеше организмынан 
шыйыҡлыҡ, һут ала торған көпшә 2. һауа 
шарттарын тикшерә торған шар 3. ер ҡат
ламдарын тикшерецҙә ҡулланылған прибор) 

ЗОНДИРОВАТЬ несоә. 1. кого-что зонд 
менән тикшереү; зондйровать рану яраны зонд 
менән тикшереү 2. что; перен. (алдан) һынап 
ҡарау, самалау ♦ зондйровать почву алдан тик
шереп (һынап) ҡарау, ҡылын сиртеп ҡарау 

ЗбН Н Ы Й , ая, ое зона ...ы; зонный тарйф 
зона тарифы

ЗОНТ м 1. см. зонтик 1; 2. (навес) япма, ла
паҫ, түбә

ЗбНТИК м 1. зонтик, ҡулсатыр; раскрыть 
зонтик ҡулсатырҙы асыу 2. бот. сатыр сәскә 

збнтичный, -ая, -ое 1. сатыр, сатырлы; 
збнтичный чехол ҡулсатыр тышлығы; зонтичная 
антенна сатырлы антенна 2. в знач. сущ. зонтич
ные мн.; бот. сатыр сәскәлеләр

ЗО О ... урыҫ телендәге ҡушма һцҙҙәрҙең 
“зоология", “зоологик" мәғәнәһендәге беренсе 
өлөшө, мәҫ., зоогеография зоологик география; 
зоогигиена зоологик гигиена 

зоблог м зоология белгесе 
ЗООЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое зоология ...ы, 

зоологик; зоологический музей зоология музейы 
2. перен. хайуани, хайуандарса; зоологические 
нравы хайуани ғәҙәттәр

зоолбгия ж зоология (хайуандар донъя
һын өйрәнгән фән)

ЗООМАГАЗИН м зоология магазины 
ЗООПАРК м зоология паркы 
ЗООСАД м зоология баҡсаһы 
з о о т е х н и к  м зоотехник; работать зоо

техником зоотехник булып эшләү
ЗООТЕХНИКА ж зоотехника (ауыл хужа

лығы малдарын црсетец, тәрбиәләц тураһын
дағы фән)

ЗООТЕХНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое зоотехника 
...ы, зоотехник; зоотехнйческая лаборатория
зоотехник лаборатория 
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ЗОРКИЙ
ЗбР К И Й , -ая, -ое 1. үткер; зоркие глаза үт

кер күҙҙәр 2. перен. (проницательный) зирэк, 
һиҙгер; быть зорким в делах эштәрҙә һиҙгер 
булыу

ЗбРКО СТЬ ж 1. үткерлек; зоркость глаза
күҙҙең үткерлеге 2. перен. зирәклек, һиҙгерлек, 
уяулыҡ; развивать зоркость һиҙгерлекте үҫтереү 

ЗРАЗЫ  мн. (ед. зраза ж) (эсле) ит котлеты; 
зразы с рйсом дөгөлө ит котлеты

ЗРАЧКбВЫ Й, -ая, -ое күҙ ҡараһы ...ы, 
бәбәк ...ы; зрачковый нерв бәбәк нервыһы

ЗРА Ч бК  м күҙ ҡараһы, бәбәк; расширение 
зрачка күҙ ҡараһының киңәйеүе

ЗРЁЛИЩЕ с 1. күренеш; красивое зрелище 
матур күренеш 2. (представление) тамаша; 
массовое зрелище күмәк тамаша; устроить 
зрелище тамаша ҡороу

ЗРЁЛИЩ НЫ Й, -ая, -ое тамаша ...ы; 
зрелищный зал тамаша залы

ЗРЁЛОСТЬ ж 1. (спелость) өлгөргәнлек, 
бешкәнлек, үҫеп етеү; зрелость винограда 
йөҙөмдөң өлгөргәнлеге 2. етлегеү, балиғ булыу; 
наступление зрелости балиғ булған, йәше еткән
3. чего, какая; перен. өлгөргәнлек, камиллыҡ; 
зрелость мысли фекер камиллығы; половая 
зрелость енси өлгөргәнлек; аттестат зрелости 
өлгөргәнлек аттестаты

ЗРЁЛЫЙ, -ая, -ое 1. өлгөргән, бешкән; 
зрелые плоды бешкән емештәр 2. етлеккән, ба
лиғ булған, еткән; зрелая девушка балиғ 
булған ҡыҙ 3. перен. тәжрибәле, өлгөрөп 
еткән; зрелый учёный өлгөрөп еткән ғалим
4. перен. төплө, тәрән (ныҡ) уйланған; зрелое 
решение төплө ҡарар; зрелое произведение 
төплө әҫәр

ЗРЁНИЕ с күреү, күреү һәләте; орган зрения 
күреү ағзаһы; лишиться зрения күреү һәләтен 
юғалтыу ♦ под углом зрения каким ҡараштан 
сығып, билдәле бер күҙлектән; поле зрения: 
1) күҙ күреме; 2 ) ҡараш; точка зрения ҡараш, 
фекер

ЗРЕТЬ I несоә. 1. бешеү, өлгөрөү, етешеү; 
зреют хлеба игендәр өлгөрә; яблоки зреют ал
малар бешә 2. перен. нығыныу, үҫеп етеү 
өлгөрөү; мысль зрёет фекер өлгөрөүе

ЗРЕТЬ II несов. кого-что; книжн., уст. 
ҡарау, ҡарап тороу

ЗРИМЫИ, -ая, -ое книжн. 1. прич. от 
зреть II; 2. прил. күренеп торған, күренгән, күҙ 
алдындағы; зримое пространство күренеп 
торған арауыҡ 3. прил.; перен. һиҙелеп (күҙгә 
ташланып) торған, һиҙелерлек; зрймые черты 
чего-л. һиҙелеп торған сифаттар

ЗРЙТЕЛЬ м и ЗРЙТЕЛЬНИЦА ж тамаша
сы, тамаша (ҡылыусы) итеүсе; зрйтель события 
ваҡиғаны тамаша ҡылыусы (итеүсе); зрители 
аплодируют тамашасылар ҡул саба

ЗРЙТЕЛЬНЫ Й, -ая, -ое 1. күреү ...ы; 
зрйтельная память күреү хәтере 2. тамаша ...ы; 
зрительный зал тамаша залы

ЗРЯ  нареч.; разг. 1. файҙаһыҙға, бушҡа, 
тиккә; не зря прожить жизнь бушҡа йәшәмәү 
2. кәрәкһеҙгә, юҡҡа; зря придираться юҡҡа 
бәйләнеү ♦ почём зря груб., прост, бик ныҡ, 
кәрәгенсә

ЗРЙЧИЙ, -ая, -ее күҙле, күҙе күргән, күрә 
алған; зрячий человек күҙе күргән кеше

ЗУБ м 1. (мн. зубы) теш; коренные зубы  
аҙау тештәр; молочные зубы һөт тештәре; пе
редние зубы алғы (ҡырҡҡыс) тештәр; зуб  
мудрости аҡыл теше; чистить зубы теш таҙар
тыу 2. (мн. зубья) теш; зубья бороны тырма 
тештәре; зубья пилы бысҡы тештәре ♦ воору
жённый до зубов баштан-аяҡ ҡоралланған; гля
деть (смотреть) в зубы кому; прост, ауыҙына 
ҡарап тороу; держать язык за зубами телде 
тыйыу, серҙе асмау; заговаривать зубы юрамал 
яңылыштырыу, бутау; зуб на зуб не попадает 
теше тешкә теймәй (өшөщән); зубами дер
жаться за что; прост, йәбешеп ятыу, ыскын
дырмаҫҡа тырышыу; зубы на полку класть мох
тажлыҡ кисереү, ауыҙҙы сәйгә элеү (асыгыу); 
иметь зуб на кого теш ҡайрау; ломать зубы на 
чём муйынды һындырыу; навязло в зубах  
тәҡәтте ҡоротоу, теңкәгә тейеү, быуынға төшөү; 
не по зубам что: 1) теш үтмәҫлек ҡаты; 2 ) теш 
үтмәү, ҡулдан килмәү; ни в зуб ногой прост. 
бер ни белмәү; показывать зубы: 1) телләшеү; 
2 ) теш күрһәтеү, иҙрәйеү; скалить зубы теш ыр
жайтыу (асыу белдерец); сквозь зубы (гово
рить, бурчать и т.п.) теш араһынан (эйтец, 
мыгырлау Һ.6.); стйснув зубы теш ҡыҫып; то 
чйть зубы теш ҡайрау (цслэшеп цс алырга 
ярһыу)

ЗУБАСТЫЙ, -ая, -ое 1. эре (үткер) тешле; 
зубастая щука үткер тешле суртан 2. перен. әсе 
(зәһәр) телле, үткер телле; быть зубастым әсе 
телле булыу

ЗУБАТКА ж зубатка (диңгеҙ балыгы) 
ЗУБАТЫИ, -ая, -ое тешле; зубатый кит теш

ле кит
ЗУБЁЦ м 1. теш; зубец пилы бысҡы теше 

2. обычно мн. зубцы сығынты, ҡыйғас; зубцы 
стены стенаның сығынтылары

ЗУБИЛО с тешәүес, тешле игәү; рубйть зу- 
бйлом тешәүес менән ҡырҡыу

ЗУБНОЙ, ая, ое 1. теш ...ы; зубной нерв 
теш нервыһы; зубная боль теш һыҙлау; зубная 
щётка теш щеткаһы 2. лингв, теш, теш ...ы; зуб
ные согласные теш тартынҡылары

ЗУБбВНЫ Й: скрежет зубовный (злоба) 
теш шығырлатыу (асыуҙан); со скрежетом зу
бовным теләмәй генә, теш ҡыҫып (ниҙер  
эш лщ )
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зять
ЗУБОВРАЧЁБНЫЙ, -ая, -ое теш дауалау 

. . .ы; зубоврачебный кабинет теш дауалау ка 
бинеты

ЗУБОК м; уменъш.-ласк. от зуб; зубки про
резаются тештәр сыға ♦ на зубок подарйть 
(принестй) бәпес бүләге биреү (яңы тыуган ба- 
лага); попасть на зубок кому теленә эләгеү 

ЗУБОЛЕЧЁБНЫЙ, ая, ое см. зубовра 
чебный

ЗУБОРЁЗНЫ Й, -ая, -ое теш ҡырҡа торған; 
зуборезный станок теш ҡырҡа торған станок 

ЗУБОСКАЛ м; прост, мыҫҡыллап көлөүсе, 
теш ыржайтыусы

ЗУБОСКАЛИТЬ н е с о в прост, ауыҙ йырыу, 
мыҫҡыл менән көлөү, теш ыржайтыу

ЗУБОТЫЧИНА ж; прост, тешкә тондороу 
(Һуғыу)

ЗУБОЧИСТКА ж теш соҡоғос, һыҙлыҡ 
ЗУБР м 1. зубр, думбай, ҡыр үгеҙе 2. разг., 

шутл. үҙ эшенең оҫтаһы, тәжрибәле кеше
ЗУБРЁЖ КА ж; разг. (аңламай) ятлау; зани

маться зубрёжкой ятлау менән шөғөлләнеү 
ЗУБРИЛА м и ж] разг. аңламай ятлаусы 
ЗУБРИТЬ I несов. что 1. сказ, (насекать 

зубья) тешәү, игәү, теш яһау (мәҫ., ураҡҡа) 
2. (делать зазубрины) йөҙөн ҡайтарыу, китеп 
бөтөү, үтмәҫләү, бысҡыландырыу; зубрйть то
пор балтаның йөҙөн ҡайтарыу

ЗУБРИТЬ II несов. что и без доп.; разг. 
(аңламай) ятлау, ятлап өйрәнеү (һөйләү); зуб
рйть стихй шиғырҙы ятлау

ЗУБРЙТЬСЯ I и ЗУБРИТЬСЯ несов.
1. (покрываться зазубринами) йөҙө ҡайтыу, 
тупарланыу (цткер ҡоралдың) 2. страд, от 
зубрйть I

ЗУБРИТЬСЯ II несов. страд, от зубрйть II
ЗУ БРбВ К А  ж 1. үгеҙут (ҡыяҡлы цлэн) 2. зу

бровка (шул цлэн төнәтмәһе ҡушып эшләнгән 
араҡы)

ЗУБЧАТКА ж 1. тешле тәгәрмәс; зубчатка 
домкрата домкраттың тешле тәгәрмәсе 2. бот. 
теш үләне (ҡый цләне)

ЗУБЧАТЫЙ и ЗУБЧАТЫЙ, ая, ое тешле, 
күп тешле; зубчатое колесо тешле тәгәрмәс 

ЗУД м 1. ҡымырйыу, ҡысыу; зуд по всему 
тёлу тотош тән ҡысыу 2. перен., разг. ҡысыныу, 
ашҡыныу; зуд любопытства ҡыҙыҡһынып 
ашҡыныу

ЗАДЕНЬ м ҡорсаңғы бетсәһе 
ЗУДЁТЬ I несов/, разг. ҡымырйыу, ҡысыу; 

тело зудйт тән ҡысый
ЗУДЁТЬ II несов.; разг. 1. безләү, безелдәү; 

комары зудят серәкәйҙәр безелдәй 2. перен. (на
доедать) теңкәгә тейеү, мыжыу 

ЗУЕК м тәтелдәүек (һыу ҡошо) 
ЗУЛУССКИЙ, -ая, -ое зулу ...ы, зулус(тар) 

...ы; зулусский язык зулус теле

З^Л У  мн. нескл. зулу; см. зулусы 
ЗУЛУСЫ мн. зулу стар (Көньяҡ Африка Ре

спубликаһында йәшәцсе халыҡ) / /  зулус м зу
лус ир-аты; зулуска ж зулус ҡатын-ҡыҙы

ЗУММЕР м зуммер (тауыш сигналдары 
бирә торган прибор)

ЗУРНА ж; муз. һорнай (өрөп уйналган м у
зыка ҡоралы)

ЗУРНЙСТ м һорнайсы 
ЗЫБКА л к; обл. сәңгелдәк, бишек 
ЗЫБКИИ, ая, ое 1. (о льде, болоте) бәүе

леп (һиңкелдәп) ятҡан; (о песке, почве) ишелеп 
торган; (о поверхности чего-л.) сайҡалып (бѳ- 
ҙөрләп) ятҡан; зыбкая рожь сайҡалып ятҡан 
арыш баҫыуы 2. перен. тотороҡһоҙ, ышанысһыҙ; 
зыбкая причйна ышанысһыҙ сәбәп

ЗЫ Б^Н  м 1. (трясина) һаҙлыҡ, упҡын
2. обычно мн. зыбуны (зыбучие пески) күсмә ҡом 

ЗЫБЬ ж 1. бөҙөр, шаҙра, ваҡ тулҡын (һыу 
өҫтөндәге); лёгкая зыбь еңелсә бөҙөр 2. трад,- 
поэт. тулҡын; зыби моря диңгеҙ тулҡындары 

ЗЫ КНУТЬ сов. на кого-что; прост. 
ҡысҡырып ебәреү, екереп ҡуйыу, ҡаты әйтеү 

ЗЫРЙНЕ мн.; у cm. зыряндар (комщар^ың 
элекке исеме) / /  ед. зырянин м зырян ир-аты; 
зырянка ж зырян ҡатын-ҡыҙызычный, -ая, -ое яңғырауыҡлы, көслө, әсе; 
зычный голос яңғырауыҡлы тауышзюид м 1. мор. (юг) көньяҡ, көньяҡ йүнә
леш; держать курс на зюйд йүнәлеште көньяҡҡа 
табан тотоу 2. мор., метеор, (южный ветер) 
көньяҡ еле

ЗЮ ЙД ВЁСТ м 1. мор. көньяҡ-көнбайыш 
2. мор., метеор, көньяҡ-көнбайыш елезюйд бет м 1. мор. көньяҡ-көнсығыш 
2. мор., метеор, көньяҡ-көнсығыш еле

ЗЙБКИЙ, -ая, -ое разг. өшөмтәл, өшөксән; 
зябкий человек өшөмтәл кеше; стать зябким 
өшөмтәлгә әйләнеү

ЗЙБКО разг. 1. нареч. өшөп, шоҡрайып, өшә
неп; зябко кутаться в шаль өшөп шәлгә ураныу 
2. кому-чему в знач. сказ., безл. һыуыҡ, һалҡын, 
өшөтә; ногам зябко аяҡҡа һыуыҡ, аяҡты өшөтә 

ЗЙБКОСТЬ ж өшөмтәллек, өшөксәнлек; от
личаться зябкостью өшөмтәллек менән айыры
лып тороу

ЗЙБЛЕВЫ Й, -ая, -ое туңға; зяблевая 
вспашка туңға һөрөү

ЗЙБЛИК м ҡыҙылтүш (һайрар ҡош) 
ЗЙБНУТЬ несов. 1. өшөү, өшөргәнеү, туңыу; 

начать зябнуть өшөй башлау 2. с.-х. туңыу, 
өшөү (цҫемлектәр хаҡында)

ЗЯБЬ ж туңға һөрөү, туңға һөрөлгән ер; 
сёять по зяби туңға һөрөлгән ергә сәсеү

ЗЯТЬ м (муж дочери, младшей сестры и 
младшей золовки) кейәү; (муж старшей сест
ры и старшей золовки) еҙнә
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и

и і союз 1. соед. (соединяет однородные чле
нов предложения и предложения, представляю
щие собой однородные сообщения) һәм, л а /л э , 
менән; взрослые и дети ололар һәм балалар; за
воды и фабрики заводтар һәм фабрикалар; дог
нать и перегнать ҡыуып етергә һәм уҙып китергә; 
он пришёл и ушёл ул килде лә китте; отёц и мать 
атай менән әсәй
2. соед. (соединяет противопоставляемые 

высказывания; иногда в сочетании со словами 
“тем не менее", “всё же", “однако") ләкин, әм
мә, мәгәр, шулай ҙа; всадники скрылись, и никто 
этого не заметил һыбайлылар күҙҙән юғалды, 
әммә быны берәү ҙә һиҙмәне

3. соед. (соединяет предложения, связанные 
причинно-следственными отношениями) д а /дэ , 
һәм; время истекло, и он прекратйл работу 
ваҡыт бөттө, һәм ул эшен туҡтатты

4. перечисл. (объединяет отдельные члены в 
перечислении) д а /д ә , һәм; и я, и он, и все мы 
вместе мин дә, ул да һәм беҙ бөтәбеҙ ҙә бергә

5. у  сил. (употребляется для усиления выра
зительности в начале предложений) да /дә , хат
та; и работал же он так, что забывал всё на 
свете хатта бөтә донъяһын онотоп эшләй тор
ғайны

6. уступ, (употребляется в значении, близ
ком к союзу “хот я") да /дэ ; я и работал, да 
денег не хватало эшләһәм дә, аҡса етешмәне

И II частица усил. (употребляется для уси 
ления значения слова, перед которым стоит) 
д а /дә, хатта; не могу и думать об этом был ту
рала уйлай ҙа алмайым

И III межд. э-э-эй, ҡуй, йә; и-и-и, когда это 
будет э-э-эй, ҡасан була әле ул 

ИБИС м  ибне (ҡош)
ИБИСОВЫИ, -ая, -ое ибис ...ы; йбисовое яй

цо ибис йомортҡаһы
ИБО союз; книжн. сөнки, -ға /-гә  күрә, 

лы ҡ тан / лектән; мы победйли, йбо наше дёло 
правое эшебеҙ ғәҙел булғанға күрә, беҙ еңдек 

ИВА ж тал; ломкая йва мурт тал; плакучая 
йва бөҙрә тал

ИВАН ДА МАРЬЯ ж ала миләүшә 
ИВАНОВСКИЙ: (кричать) во всю ива 

новскую ер йыртып, бөтә көскә ҡысҡырыу, 
һөрән һалыу, бар көсөнә

ИВАСЕВЫЙ, ая, ое иваси ...ы; ивасёвая ик
ра иваси ыуылдырығы; ивасёвый лов иваси 
тотоу

ИВАСИ ж нескл. иваси (балы ҡ)
ИВНЯК м  1. таллыҡ; возле рекй ивняк йылға 

буйында таллыҡ 2. собир. (прут ья ивы) тал сы
быҡтары

ивовыи, ая, ое 1. тал . . .ы; йвовая кора
тал ҡабығы; йвовый куст тал ҡыуағы; йвовые 
лйстья тал япраҡтары 2. тал, талдан; йвовая кор 
зйнка тал кәрзинкә; йвовый плетень тал ситән 

ИВОЛГА ж һарығош, үтәбикә 
ИВРИТ м иврит (борото йәһцд теленең 

хәҙерге модификацияһы, Израилдең рәсми теле) 
ИГЛА ж; в разн. знач. энә; машйнная игла 

машина энәһе; швейная игла теген энәһе; пате
фонная игла патефон энәһе; йглы сосны ҡарағай 
энәләре; игла шиповника гөлйемеш энәһе; йглы 
ежа терпе энәләре

ИГЛА РЫБА ж энәбалыҡ, орсоҡбалыҡ 
ИГЛИСТЫМ, -ая, -ое энәле; иглистый кактус

энәле кактус
ИГЛОВЙДНЫИ, ая, ое энә Һымаҡ; игло- 

вйдные лйстья энә һымаҡ япраҡтар; игловйдный 
камыш энә һымаҡ ҡамыш

ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ м  энә тотҡос (ҡуйғыс); 
иглодержатель патефона патефондың энә 
тотҡосо

И ГЛО КбЖ И Е мн.\ зоол. энә тирелеләр 
(диңгеҙ терпеләре һ.6 0

ИГЛООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое энә һымаҡ, энәгә 
оҡшаған; иглообразные семена ковыля ҡылған 
дың энәгә оҡшаған орлоҡтары

ИГЛОТЕРАПИЯ ж энә терапияһы (энә ҡаҙап 
дауалау ысулы)

ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ С энәләр ҡаҙап дауалау 
ИГНОРИРОВАТЬ сов., несоә. кого-что иғти

барһыҙ ҡалдырыу, әһәмиәт бирмәү, иҫәпләшмәү, 
һанға һуҡмау

ЙГО с иҙеү, ҡыҫыу; колониальное йго коло
ниаль иҙеү

ИГбЛКА ж см. игла ♦ (сидеть) как на 
иголках энә өҫтөндә ултырған һымаҡ ултырыу, 
борсолоп ултырыу

ИГбЛОЧКА ж; уменьш. от иголка ♦ (одет) с
иголочки өр-яңынан, ҡупшы итеп (кейенгән) 
(энәнән-ептән генә сыҡҡан кейем)игбльник м  энә сәнскес, энә һауыты; во
ткнуть иголку в игбльник энә сәнскескә энәне 
ҡаҙап ҡуйыуигбльный, -ая, -ое энә ...ы; игольное ушкб
энә күҙе

ИГбЛЬЧАТЫЙ, -ая, -ое энәле, энәләрҙән 
торған; игольчатый барабан энәле барабан (ма
шинкала)

ИГбРНЫ Й, -ая, -ое ҡомарлы уйындар ...ы; 
игорный дом ҡомарлы уйындар йорто

ИГРА ж 1. см. играть; игра в куклы ҡурсаҡ 
уйнау; игра в футбол футбол уйнау; игра в 
шахматы шахмат уйнау; игра на скрйпке скрип
кала уйнау; виртуозная игра үтә (ныҡ) оҫта уй-



нау; меня потрясла игра этого артиста был арти
стың уйнауы мине хайран ҡалдырҙы 2. (заня
тие) уйын; военная игра һуғыш уйыны; детские 
игры балалар уйыны; спортивные игры спорт 
уйындары 3. (быстрая смена красок) игра маре
ва монар уйнау ♦ игра воображения буш хыял, 
уйҙырма, фантазия; игра природы тәбиғәттәге 
ғәҙәттән тыш хәл; игра слов һүҙ уйнатыу 
(һцҙҙәрҙең бер мәгәнәһен икенсеһе урынына 
ҡулланыу)', игра с огнём ут менән уйнау; бирже
вая игра биржа уйыны (ҡиммәтле ҡагыҙҙар 
менән һатыу итец); раскрыть игру чью йәшер
тен уйҙы асыу (мутлыҡтарҙы өҫкә сыгарыу) 

и г р а л ь н ы й , -ая, -ое уйын ...ы; игральные 
карты уйын кәрттәре

ИГРАТЬ несоә.-, ө разн. знач. уйнау; играть 
в футбол футбол уйнау; ветер играет ел уйнай; 
дети играли в саду балалар баҡсала уйнай ине; 
рыба играет в воде һыуҙа балыҡ уйнай; играть 
в шахматы шахмат уйнау; играть на бильярде 
бильярд уйнау; играть на курае ҡурай уйнау; иг
рать на рояле роялдә уйнау; солнце играет на 
поверхности воды һыу өҫтөндә ҡояш уйнай; иг
рать роль Салавата Салауат ролен уйнау; она 
хорошо играет роли старух ул ҡарсыҡтар ролен 
яҡшы уйнай ♦ играть в великодушие киң күңел
ле булып ҡыланыу; играть глазами күҙ уйнатыу; 
играть комедию алдау, хәйләләү; играть сло
вами һүҙ уйнатыу; играть с огнём ут менән шая- 
РЬІУ

ИГРАЮЧИ нареч.; разг. уйнап ҡына, көс 
һалмай, анһат ҡына; играючи решйть трудную 
задачу ауыр мәсьәләне анһат ҡына сисеү

ИГРАЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от играть 2. в 
знач. сущ. играющий м и играющая ж уйнаусы, 
уйынсы

ИГРЕК м игрек (1. латин алфавитында 
егерме бишенсе хәреф исеме 2. мат. шул хәреф 
менән билдәләнгән билдәһеҙ дәцмәл); задача с 
иксом и йгреком икс, игрек менән мәсьәлә

ИГРЁНЕВЫЙ, ая, ое (о масти лошади) 
саптар (ялы-ҡойрого сал булган ерән); игрене
вый жеребец саптар айғыр

ИГРИВЫИ, -ая, -ое 1. уйынсаҡ, уйынсыл, 
шуҡ, шаян; игривый ребёнок шуҡ бала 
2. тыйнаҡһыҙ, әҙәпһеҙ; игрйвый жест әҙәпһеҙ 
ишара

ИГРИСТЫИ, -ая, -ое бызырлап торған; иг- 
рйстый напйток бызырлап торған эсемлек

ИГРИЩЕ с уйын (йәштәрҙең бергә йыйы
лып, бейец һәм кцңел асыу уйындары)

ИГРОВбЙ , -ая, -ое уйын ...ы; игровая пло
щадка уйын майҙансығы

И ГРбК м уйынсы; игроки футбольной ко
манды футбол командаһы уйынсылары; 
азартный игрок ҡомарлы уйынсы

ИГРУН М И ИГРУНЬЯ ж; разг. уйынсаҡ, 
шаян, шуҡ; котёнок-игрун шуҡ бесәй балаһы

ИДЕЙНЫЙ
ИГРУШЕЧНЫЙ, -ая, -ое 1. уйынсыҡ(тар) 

...ы; игрушечный магазйн уйынсыҡтар магазины 
2. уйынсыҡ; игрушечная лошадка уйынсыҡ ат; 
игрушечный паровоз уйынсыҡ паровоз

ИГРУШКА ж уйынсыҡ, тәтәй; детские иг
рушки балалар уйынсыҡтары; мягкая игрушка 
йомшаҡ уйынсыҡ; продажа игрушек уйын
сыҡтар һатыу; купйть игрушку тәтәй һатып 
алыу ♦ быть игрушкой в руках чъих-л. берәй ке
шенең ҡулында уйынсыҡ булыу; как (словно) 
игрушка уйынсыҡ кеүек, матур

ИГУМЕН м игумен (ирҙәр монастыры баш- 
лыгы); игуменья ж игуменья (ҡатын-ҡыҙҙар 
монастыры башлыгы)

ИГУМЕНСКИЙ, -ая, -ое игумен ...ы; игумен
ская келья игумен хөжрәһе

ИДАЛЬГО м нескл. идальго (урта быуат
тарҙа Испания дворяны)

ИДЕАЛ м 1. идеал, бөйөк маҡсат; возвышен
ные идеалы бөйөк идеалдар; светлый идеал 
яҡты идеал 2. иң камил өлгө, иң юғары дәрәжә; 
идеал красоты матурлыҡтың иң юғары өлгөһө 

ИДЕАЛИЗАЦИЯ ж см. идеализйровать; иде
ализация старины боронғоно идеаллаштырыу 

ИДЕАЛИЗЙРОВАТЬ сов., несов. кого-что 
идеаллаштырыу, ысынбарлыҡтан ситләшеү; иде
ализйровать женщин ҡатын-ҡыҙҙарҙы идеал
лаштырыу

ИДЕАЛИЗЙРОВАТЬСЯ несов. страд, от 
идеализйровать

ИДЕАЛИЗМ м 1. филос. идеализм; объек- 
тйвный идеализм объектив идеализм; субъек- 
тйвный идеализм субъектив идеализм 2. ысын
барлыҡты идеаллаштырыу

ИДЕАЛИСТ м 1. филос. идеалист (идеализм 
яҡлы); быть идеалистом идеалист булыу 
2. (мечтатель) идеалист, хыялый

ИДЕАЛИСТИЧЕСКИЙ и ИДЕАЛИСТЙЧ 
НЫИ, -ая, -ое идеалистик; идеалистическое ми
ровоззрение донъяға идеалистик ҡараш; идеа
листическая философия идеалистик фәлсәфә 

и д е а л ь н ы й , -ая, -ое 1. идеаль, һоҡлан
дырғыс; идеальная любовь һоҡландырғыс 
мөхәббәт 2. бик яҡшы, (һәйбәт) өлгөлө, бик, 
идеаль; идеальная чистота өлгөлө таҙалыҡ; 
идеальные условия идеаль шарттар

ИДЁЙНО ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое 
идея тәрбиә ...ы; идейно-воспитательная работа 
идея-тәрбиә эше

ИДЁЙНО ПОЛИТИЧЕСКИЙ, ая, ое идея
сәйәси; идейно политическое едйнство идея 
сәйәси берҙәмлек

и д ё й н о с т ь  ж идеялылыҡ; высокая 
идейность юғары идеялылыҡ; идейность произ
ведения әҫәрҙең идеялылығыидЁйный, -ая, -ое 1. (выражающий основ
ную мысль) идея ...ы; идейное содержание рас
сказа хикәйәнең идея йөкмәткеһе 2. (проникну-



тый передовыми идеями) идеялы; идейное ис
кусство идеялы сәнғәт; идейный человек идеялы 
кеше 3. (идеологический) идея яғынан, идея 
...ы; идейное воспитание идея тәрбиәһе

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ж см. идентифицй 
ровать

ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ сов., несов. что; 
книжн. тиңләштереү, берҙәй тип таныу

ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬСЯ 1 . сов., несов.; 
книжн. тиңләшеү, тура килеү 2. только несов. 
страд, от идентифицйровать

ИДЕНТИЧНОСТЬ ж; книжн. оҡшашлыҡ, 
берҙәйлек; идентичность мнений фекерҙәр 
оҡшашлығы

ИДЕНТИЧНЫЙ, -ая, -ое книжн. берҙәй, 
оҡшаш; идентйчный текст оҡшаш текст

ИДЕОГРАММА ж; лингв. идеограмма 
(шартлы рәцештә бер төшөнсәне аңлатҡан 
яҙыу билдәһе)

ИДЕОГРАФИЧЕСКИЙ, -ая, -ое лингв, идео
график; идеографическое письмо идеографик 
яҙыу

ИДЕОГРАФИЯ ж; лингв, идеография (идео- 
граммалар менән яҙы у)

ИДЕОЛОГ м идеолог; идеологи революции
инҡилап идеологтары

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. идеология 
...ы; идеологическая работа идеология эше; 
идеологические вопросы идеология мәсьәләләре 
2. идеологик; идеологическая борьба идеологик 
көрәш; идеологическая диверсия идеологик ди
версия

ИДЁЯ ж; в разн. знач. идея, (төп) фекер, уй- 
фекер; демократйческие идеи демократик идея
лар; передовые идеи алдынғы идеялар; поли 
тйческие идеи сәйәси идеялар; идея романа ро 
мандың төп фекере; идея картйны картинаның 
төп фекере

ИДИЛЛЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. лит. идиллия 
...ы; идиллический жанр идиллия жанры 
2. перен. идиллик, тыныс, ғауғаһыҙ; идиллйчес- 
кое настроение идиллик кәйеф

ИДИЛЛИЯ ж идиллия (1. әҙ. тәбигәт ҡоса
ғында ауыл кешеләренең тормошон идеаллаш
тырып һцрәтләгән шиғри әҫәр 2. кцсм. тыныс, 
вайымһыҙ йәшәц)

И Д И бМ А  ж; лингв, идиома (һцҙҙәрҙең 
мәғәнәһенә тура килмәгән һцҙбәйләнеш, мәҫ., 
цҙәк өҙөлөц, ҡолаҡ ҡағыу һ.б.)

ИДИОМАТИКА ж; лингв, идиоматика (1. ле
ксикологияның идиомалар тураһындағы бцлеге 
2. телдә идиомалар йыйылмаһы)

ИДИОМАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое лингв, идио
матик; идиоматическое выражение идиоматик 
әйтем

идиот м 1. мед. идиот, аҡылға зәғиф ке
ше 2. прост., бран. алйот, ахмаҡ, йүләр, 
тинтәк

ИДЕНТИФИКАЦИЯ
ИДИОТИЗМ м 1. мед. идиотизм (зәғифлек, 

ғәриплек, иҫәрлек) 2. разг. алйотлоҡ, ах
маҡлыҡ, йүләрлек, тинтәклек

идибтский, -ая, -ое разг. 1. идиоттарса 
2. ахмаҡ, мәғәнәһеҙ; идибтский поступок ахмаҡ 
ҡылыҡ

ИДИбТСТВО с; разг. ахмаҡлыҡ, идиоттарса 
ҡыланыш

идиш м иҙиш (Еәропала, Америкала, 
Көнъяҡ Африкала һәм Израилдә йәшәгән 
йәһцдтәр теле)

ИДОЛ м 1. бот, һынташ, тораташ; покло
нение йдолам боттарға табыныу 2. перен. (пред
мет поклонения) кемдер табынған кеше, әйбер 

идолопоклбнник м ботҡа (һынташҡа) 
табыныусы

идолопоклбнство с ботҡа (һынташҡа) 
табыныу

ИДТИ несов. 1. (туда, от нас) барыу, китеү; 
(сюда, к нам) килеү; (возвращаться) ҡайтыу; 
идтй на работу эшкә барыу; идтй в гости 
ҡунаҡҡа барыу; поезд идёт в пять часов поезд 
сәғәт биштә китә; кто идёт? кем килә?; иду до
мой өйгә ҡайтам 2. перен. (поступать куда-л., 
приступать к чему-л.) барыу, инеү, китеү; ид
тй в военное учйлище хәрби училищеға барыу; 
он идёт в университет ул университетҡа бара; 
идтй учйться уҡырға китеү; идтй добровольцем 
үҙе теләп китеү 3. перен. (двигаться, разви
ваться в каком-л. направлении) барыу; идтй к 
лучшему яҡшылыҡҡа барыу 4. (распростра
няться) сығыу, килеү, аңҡыу; из трубы идёт 
дым мөрйәнән төтөн сыға 5. (течь, выделяться) 
килеү, ағыу; из раны идёт кровь яранан ҡан 
килә; вода идёт по капле һыу тамсылап ҡына 
аға 6. разг. (находитъ сбыт) үтеү; этот товар 
хорошо идёт был тауар яҡшы үтә 7. (пролегать, 
простираться) үтеү; дорога идёт лесом юл ур
ман аша үтә 8. (действовать — о механизмах) 
йөрөү, эшләү; часы идут хорошо сәғәт дөрөҫ 
йөрөй 9. (литъ, падать — об осадках) яуыу; 
идёт дождь ямғыр яуа; идёт мокрый снег епшек 
ҡар яуа 10. (протекать, проходитъ) үтеү; 
время идёт быстро ваҡыт тиҙ үтә 11. (происхо
дитъ, совершаться) барыу; экзамены идут им
тихандар бара 12. (проявлять готовность) 
күнеү, ризалашыу; идтй на компромисс компро
мисҡа килеү (ризалашыу); идтй на гйбель 
үлемгә барыу 13. во что, на что, подо что 
(предназначаться, употребляться для чего-л.) 
барыу, китеү; на платье идёт три метра шёлка 
күлдәккә ѳс метр ебәк китә; идтй на растопку 
яғыуға китеү; идтй на экспорт экспортҡа китеү 
14. кому-чему, к кому-чему (подходитъ, соот
ветствовать) килешеү, барыу; эта шляпа ей 
идёт был эшләпә уға килешә 15. (входитъ, вле
зать) һыйыу, барыу; гвоздь не идёт в стену сте
наға сәй бармай 16. (делать ход в игре) йөрөү;
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ИЗБАЛОВЫВАТЬСЯ
идтй конём шахм. ат менән йөрөү 17. перен. 
(надвигаться, наступать) килеү; весна идёт яҙ 
килә 18. перен. (поступать, выдаваться регу
лярно) килеү, килеп тороу; идут проценты про
центы килеп тора ♦ идтй в гору алға барыу, 
күтәрелеү (эш-хәлгә ҡарата)', идтй впрок 
файҙаға китеү; идтй ко дну: 1) батыу; 2) перен. 
юҡҡа сығыу; идтй замуж кейәүгә сығыу; идтй на 
всё бөтә нәмәгә барыу; идтй свойм ходом үҙ 
юлы менән китеү; идтй свойм чередом үҙ яйы 
менән барыу; из головы (из ума) не идтй баш
тан сыҡмау; в голову (на ум) не идёт башҡа 
килмәй; голова идёт кругом баш ҡата (ҡатып 
бөтә, әйләнеп бөтә)

ИЕЗУИТ м 1. иезуит (католиктар монахы) 
2. перен. ике йөҙлө кеше, хәйләкәр кеше

ИЕЗУЙТСКИЙ, -ая, -ое 1. иезуит ...ы; 
иезуйтское общество иезуиттар йәмғиәте 2. пе
рен. ике йөҙлө, хәйләкәр; иезуйтский поступок 
ике йөҙлө ҡыланыш

ИЕЗУИТСТВО с иезуитлыҡ, хәйләкәрлек 
ИЁНА ж иена (Япония аҡса берәмеге) 
ИЕРАРХ м иерарх (епископ дәрәжәһендәге 

рухани)
ИЕРАРХЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое иерархия ...ы; 

иерархйческая лестница иерархия баҫҡысы 
ИЕРАРХИЯ ж иерархия (тцбән чиндарҙың 

югары чиндар га буйһоноу тәртибе)', слу
жебная иерархия хеҙмәт иерархияһы

ИЕРбГЛИФ  м иероглиф (1. яҙыуҙа тулы 
бер төшөнсәне, айырым ижекте йәки өндө 
белдерелгән һцрәт билдәһе 2. танымаҫлыҡ 
яҙыу)

ИЕРОГЛИФИЧЕСКИЙ, ая, ое иероглиф 
...ы; иероглифйческое письмо иероглиф яҙыуы; 
иероглифйческий знак иероглиф билдәһе

ИЖДИВЕНЕЦ м  и ИЖДИВЕНКА ж  кем
дендер тәрбиәһендәге (ҡарамағындағы) кеше, 
баҡма; у него пять человек иждивенцев уның 
тәрбиәһендә биш кеше, уның ҡарамағында биш 
баҡма бар

ИЖДИВЕНИЕ с тәрбиә, ҡарамаҡ; быть на 
иждивении брата ағай тәрбиәһендә булыу; взять 
на иждивение ҡарамаҡҡа алыу

ИЖДИВЁНСТВО с кеше тәрбиәһендә тороу, 
баҡмасылыҡ

ИЖДИВЕНЧЕСКИЙ, -ая, -ое тәрбиәләге 
(ҡарамағындағы) кеше ...ы, кеше тәрбиәһендә 
(ҡарамағында) тороу ...ы; иждивенческий фонд 
баҡмасылыҡ фонды; иждивенческие настроения 
кеше елкәһендә генә тороу уйҙары

ИЗ И изо предлог с род. п. 1. (при обозна
чении предмета, места, откуда направлено 
действие, или исходного материала) -ҙан/-ҙән; 
приехали из Москвы Мәскәүҙән килделәр; при 
везтй из деревни ауылдан килтереү; выйти из 
дома өйҙән сығыу; выйти из головы баштан 
сығыу; достать из кармана кеҫәнән алыу; река

вышла из берегов йылға ярҙарынан сыҡҡан; он 
из Лйтвы ул Литванан; узнать из газет гәзиттән 
белеү; сделал из дерева ағастан эшләгән

2. (при обозначении части целого) 
-дың/-дең; одно из двух икенең бере

3. (при определении чего-л. сложного путём 
указания на составляющие единичные предме
ты) -дан/-дэн торған; коллектйв из двадцатй 
человек егерме кешенән торған коллектив

4. (при указании причины, основания, цели) 
-лыҡтан/-лектән, йөҙөнән, сығып, ҡарап; из 
уважения к вам ихтирам иткәнлектән; из 
прйнципа принциптан сығып ♦ из года в год 
йылдан-йыл, йыл һайын; из рук в руки ҡулдан 
ҡулға

И З ... (и зо ..., и зъ ..., и с ...)  приставка
(ҡылым яһаганда ҡулланылып, тцбәндәге 
мәгәнәләрҙе белдерә: 1) хәрәкәттең эстән
тышҡа йцнәлешен, мәҫ., извлечь алыу, тартып 
сығарыу; изгнать ҡыуып сығарыу; 2) эш- 
хәрәкәттең бөтөн предметҡа йәйелецен, мәҫ., 
изранить йәрәхәтләп бөтөү; изрезать ҡырҡып 
бөтөү; 3) эш-хәрәкәттең һуңгы сиккә етецен, 
мәҫ., измучить интектереп, ғазаплап бөтөү; 
4) берәй нәмәне эш процесында тотоноп бөтө- 
рөцҙе, сарыф итецҙе, мәҫ., израсходовать тото
ноп бөтөү)

ИЗБА ж ағас өй, өй, йорт 
ИЗБАВЙТЕЛЬ м и ИЗБАВИТЕЛЬНИЦА ж

ҡотҡарыусы, һаҡлап алып ҡалыусы
ИЗБАВИТЬ сов. кого-что ҡотолдороу, ҡот

ҡарыу, алып ҡалыу, йолоу; избавить от смёрти 
үлемдән ҡотҡарыу

ИЗБАВИТЬСЯ сов. от кого-чего ҡотолоу, 
йолоноу, арыныу; избавиться от опасности ҡур
ҡыныстан ҡотолоу; избавиться от болезни ауы
рыуҙан ҡотолоу; избавиться от хлопот мәшә
ҡәттән ҡотолоу; избавиться от горя ҡайғынан 
арыныу

ИЗБАВЛЁНИЕ с см. избавить, избавиться 
ИЗБАВЛЙТЬ несов. см. избавить 
ИЗБАВЛЙТЬСЯ несов. 1. см. избавиться 

2. страд, от избавлять
ИЗБАЛОВАННОСТЬ ж иркәлек, иркәләп 

боҙоу; избалованность ребёнка баланың иркәлеге 
ИЗБАЛОВАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от из

баловать 2. прил. иркә, иркәләп боҙолған, артыҡ 
иркәләнгән; избалованная девочка иркә ҡы
ҙыҡай

ИЗБАЛОВАТЬ сов. кого иркәләп (иркәләтеп) 
боҙоу, шаштырыу, осондороу; ребёнка избало
вали родйтели баланы ата-әсәләре осондорған 

ИЗБАЛОВАТЬСЯ сов. иркәләнеп боҙолоу, 
шашыныу, осоноу; он совершенно избаловался 
ул бөтөнләй иркәләнеп боҙолған

ИЗБАЛОВЫВАТЬ несов. см. избаловать 
ИЗБАЛОВЫВАТЬСЯ несов. 1. см. избало

ваться 2. страд, от избаловывать 
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ИЗБА ЧИТАЛЬНЯ
ИЗБА ЧИТАЛЬНЯ ж уҡыу өйө 
ИЗБЕГАТЬ сов. что; разг. йөрөп (йүгереп) 

сығыу, күп ерҙә булыу; избегать весь город 
ҡаланы йөрөп сығыу

ИЗБЕГАТЬ несоә. 1. кого-чего (сторонить
ся, уклоняться) ҡасыу, күренмәҫкә тырышыу; 
избегать знакомых таныштарҙан ҡасыу; я избе
гаю встречи с ним мин уның менән осрашыуҙан 
ҡасам 2. (спасаться, отделываться) ҡасыу, 
һаҡланып ҡалыу, ҡотолоу; избегать опасности 
хәүеф-хәтәрҙән ҡасыу

ИЗБЕГАТЬСЯ сов.', разг. (устать от бегот
ни) йүгереп арыу, йүгереп хәлдән тайыу 

ИЗБЕГНУТЬ сов. см. избегать 
ИЗБЕЖАНИЕ: во избежание чего нимәлер 

булмаһын тип, килеп сыҡмаһын тип; во избе
жание ошибок хаталар булмаһын тип; во избе
жание неприятностей күңелһеҙлектәр килеп 
сыҡмаһын тип

ИЗБЕЖАТЬ сов. см. избегать 
ИЗБИВАТЬ несов. см. избить 
ИЗБИЁНИЕ с 1. см. избйть 1; 2. (массовое 

убийство) үлтереү, ҡырыу, ҡырып бөтөрөү 
♦ избиение младенцев шутл. бала-сағаны ин
тектереү (йәш, тәжрибәһеҙ кешеләргә бик 
ҡаты талаптар ҡуйганда шаяртып әйтелә) 

ИЗБИРАТЕЛЬ М  и ИЗБИРАТЕЛЬНИЦА ж  

һайлаусы; собрание избирателей һайлаусылар 
йыйылышы; встреча с избирателями һайлаусы
лар менән осрашыу

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое һайлау ...ы; из
бирательная система һайлау системаһы; изби
рательное право һайлау хоҡуғы; избирательный 
участок һайлау участкаһы

ИЗБИРАТЬ несоә. см. избрать 
ИЗБИТОСТЬ ж күп ҡабатланыу, иҫкереү; 

избитость темы теманың күп ҡабатланыуы
ИЗБИТЫИ, -ая, -ое 1. прич. от избйть 

2. прил. тапалған, күп сәйнәлгән (һөйләнелгән), 
иҫкергән; избйтая тема күп сәйнәлгән тема; из 
бйтый сюжет иҫкергән сюжет

ИЗБИТЬ сов. 1 . кого-что туҡмау, туҡмап 
ташлау; избйть до смерти үлтергәнсе туҡмау; 
избйть до крови ҡанға батырғансы туҡмап таш
лау 2. что (привести в негодное состояние) 
иҙеү, эштән сығарыу; избйть дорогу колёсами 
тәгәрмәс менән юлды эштән сығарыу

ИЗБОРОЗДЙТЬ сов. что 1. бураҙналап 
(йырғылап) бөтөрөү; плугй избороздили землю 
һабандар ерҙе бураҙналап бөтөргән; овраги из
бороздили всё поле йырғанаҡтар баҫыуҙы йыр
ғылап бөтөргән 2. йыйырсыҡлау, йыйырсыҡла
нып бөтөү, йыйырсыҡландырыу, һыр менән 
ҡапланыу; морщины избороздили лоб маңлай 
һырҙар менән ҡапланған 3. перен. йөрөп 
сығыу, арҡырыһын-буйын буйлау; избороздить 
моря и океаны диңгеҙ һәм океандарҙы йөрөп 
сығыу

ИЗБОЧЁНИТЬСЯ сов.; разг. бөйөргә таяныу 
ИЗБРАНИЕ с см. избрать 
ИЗБРАНН ИК м 1 . һайланған (һайлап 

ҡуйылған) кеше; избранник народа халыҡ 
тарафынан һайланған кеше 2. һөйөклө (күңел 
тартҡан) ир-ат

ИЗБРАННИЦА ж 1. һайланған (һайлап ҡу
йылған) ҡатын-ҡыҙ 2. һөйөклө (күңел тартҡан) 
ҡатын-ҡыҙ

и з б р а н н ы й , -ая, -ое 1. прич. от избрать
2. прил. һайланма, һайлап алынған; йзбранное 
произведение һайланма әҫәр 3. в знач. сущ. 
йзбранные мн. һайлап алынғандар, айырым 
хоҡуҡ менән файҙаланған (привилегиялы) ке
шеләр; для йзбранных айырым хоҡуҡ менән 
файҙаланған кешеләр өсөн

ИЗБРАТЬ сов. кого-что һайлау; избрать де
путатом депутат итеп һайлау; избрать в ко- 
мйссию комиссияға һайлау; избрать спе
циальность һәнәр һайлау

ИЗБЫ ТОК м 1. (излишек) артыҡ, (кә- 
рәгенән) артҡаны, артып ҡалған; избыток хлеба 
икмәктең артҡаны 2. (обилие) муллыҡ, ар
тыҡлыҡ; от избытка чувств артыҡ тойғоларҙан 
♦ в избытке муллыҡта

ИЗБЬГГОЧНОСТЬ ж артыҡлыҡ, муллыҡ; 
избыточность влаги в почве тупраҡта дымдың 
артыҡлығы

ИЗБЫТОЧНЫЙ, -ая, -ое мул, (кәрәгенән) 
артыҡ; избыточное увлажнение артыҡ еүеш 
лек; избыточные товары кәрәгенән артыҡ 
тауар

ИЗВАЛЙТЬ сов. кого-что; разг. аунатыу, ау
натып бөтөрөү; извалять в снегу ҡарҙа аунатыу 

ИЗВАЛЙТЬСЯ сов.; разг. аунау; изваляться 
в пылй туҙанда аунау

ИЗВАЙНИЕ с һын; древнее изваяние бо
ронғо һын; стойт как изваяние һын кеүек ҡатып 
тора

ИЗВАЙТЬ сов. кого-что юнып (ҡырып, 
әүәләп) яһау (һынды, һцрәтте)

ИЗВЁДАТЬ сов. что белеү, татыу, кисереү; 
изведать горе ҡайғы кисереү

ИЗВЕРГ м сиктән тыш яуыз, ҡанһыҙ, йырт
ҡыс; фашйстские йзверги фашист йыртҡыстары 

ИЗВЕРГАТЬ несов. см. извергнуть 
ИЗВЕРГАТЬСЯ несоә. 1. см. извергнуться 

2. страд, от извергать
и з в ё р г н у т ь  сов. что атыу, атып сығарыу, 

урғытыу; вулкан изверг потоки лавы вулкан ла
ва ағымын урғытты

ИЗВЕРГНУТЬСЯ сов. урғылыу, атылыу, 
атылып сығыу

ИЗВЕРЖЁНИЕ с см. извергать; извержение 
вулкана вулкан атылыу

ИЗВЁРИТЬСЯ сов. в ком-чём тамам өмөт 
өҙөү, ышанмау, ышаныс юғалтыу, төңөлөү; из
вериться в своих силах үҙ көсөңә ышанмау



ИЗВЛЕЧЬ
ИЗВЕРНУТЬСЯ сов. 1. кинэт боролоу (ялта

ныу), тайпылыу, тайшаныу 2. перен., разг. 
ҡотолоу, ситләшеү, ысҡыныу, ҡасыу

ИЗВЕСТИ сов. 1. что; разг. (истратитъ) 
тотоп бөтөрөү, сарыф итеү, тотоноу, тотоноп 
бөтөү; известй много денег күп аҡса бөтөрөү 
2. кого-что (истребитъ) бөтөрөү, ҡырыу, юҡҡа 
сығарыу; известй леса урмандарҙы бөтөрөү; из
вестй тараканов тараҡандарҙы ҡырыу 3. кого; 
разг. (измучитъ) интектереү, йөҙәтеү, ғазаплау, 
яфалау, бөгөү, борсоу; горе совсем извело ҡай
ғы бөтөнләй бөктө

ИЗВЁСТИЕ с 1. хәбәр, белдереү; последние 
известия һуңғы хәбәрҙәр; печатать известия
яңылыҡтар (хәбәрҙәр) баҫыу; ложные известия 
ялған хәбәрҙәр 2. только мн. известия хәбәрҙәр; 
“Известия Российской академии наук” “Рәсәй 
фәндәр академияһының хәбәрҙәре”

ИЗВЕСТИСЬ сов.; разг. йонсоу, интегеү, ин
тегеп бөтөү, эштән сығыу; известйсь от горя 
ҡайғынан йонсоу; известйсь от бессонницы 
йоҡоһоҙлоҡтан интегеү

ИЗВЕСТИТЬ сов. кого-что, о чём хәбәр 
итеү, белдереү; известйть о дне заседания улты
рыштың көнөн хәбәр итеү; известйть о приезде 
килеү тураһында хәбәр итеү

ИЗВЕСТКА ж; разг. см. йзвесть 
ИЗВЕСТКОВАТЬ сов., несоә. что; спец. эз

бизләү, (тупраҡҡа) эзбиз индереү
ИЗВЕСТКОВЫЙ, ая, -ое 1. эзбиз ...ы; из 

весткбвые породы эзбиз тоҡомдары 2. эзбизле; 
известковые удобрения эзбизле ашламалар; из
вестковая вода эзбизле һыу (татырлы, ҡаты 
һыу)

и з в е с т н о  1. кому в знач. сказ., безл. бил
дәле, мәғлүм; всем известно барыһына ла билдә
ле (мәғлүм) 2. в знач. вводи, сл.; прост, билдә
ле, әлбиттә ♦ как известно билдәле (мәғлүм) бу
лыуынса

ИЗВЕСТНОСТЬ ж дан, шөһрәт, танылыу; 
пользоваться известностью шөһрәтле булыу, та 
нылыу; получйть известность шөһрәт (дан) 
ҡаҙаныу

ИЗВЕСТНЫ Й, ая, ое 1. (знакомый) 
билдәле, таныш; известное всем событие бөтә 
кешегә билдәле ваҡиға 2. (знаменитый) атаҡлы, 
билдәле, күренекле, танылған, мәшһүр; из
вестный писатель танылған яҙыусы; известный 
человек билдәле кеше 3. (определённый) бил
дәле бер; в известный момент билдәле бер ва
ҡытта 4. (некоторый, подразумеваемый) ҡайһы 
бер; в известных случаях ҡайһы бер осраҡтарҙа 

ИЗВЕСТНЙК м эзбизташ, бурташ; слой из
вестняка эзбизташ ҡатламы

ИЗВЕСТНЯКбВЫ Й, -ая, -ое эзбизташ ...ы; 
известняковые залежи эзбизташ ятҡылыҡтары 

ИЗВЕСТЬ ж эзбиз; гашёная йзвесть һүнде
релгән эзбиз; стройтельная йзвесть төҙөлөш эз

бизе; хлорная йзвесть хлорлы эзбиз; побелйть 
йзвестью эзбиз менән ағартыуизвЁчный, -ая, -ое боронғо, бик иҫке, бик 
күптәнге, электән килгән; извечный вопрос 
электән килгән һорау

ИЗВЕЩАТЬ несов. см. известйть 
ИЗВЕЩЕНИЕ с 1. см. известйть 2. (сообще

ние) хәбәр, белдереү; официальное извещение 
рәсми хәбәр 3. (документ) белдереү ҡағыҙы; из
вещение на получение посылки посылка ту 
раһында белдереү ҡағыҙы

ИЗВИВ м бөгөл, боролма, бөгөлөш; извйвы 
рекй йылға бөгөлдәре

ИЗВИВАТЬСЯ несоә. 1. бөгөлөп-һығылып 
тороу, борғоланыу; средй камней извивалась 
змея таштар араһында йылан борғолана ине 
2. (о реке, дороге) бормаланыу, бөгөлөү; дорога 
извивалась между садами баҡсалар араһында 
юл бормаланып ята

ИЗВИЛИНА ж бөгөл, борма, боролма; из 
вйлины рекй йылға бөгөлө ♦ извйлины мозга
анат. мейе йыйырсыҡтары

ИЗВЙЛИСТЫЙ, -ая, -ое борма-борма, бо
ролмалы; извйлистая дорога борма-борма юл; 
извйлистая лйния боролмалы һыҙыҡ

ИЗВИНЕНИЕ с 1. ғәфү үтенеү, ғәфү итеүҙе 
(кисереүҙе) һорау; просйть извинения ғәфү үте
неү 2. (основание для оправдания) кисерергә 
(ғәфү итергә) сәбәп (нигеҙ)

ИЗВИНИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое 1. ғәфү итер 
лек, кисерерлек; извинйтельная ошйбка ғәфү 
итерлек хата 2. ғәфү үтенеү ...ы; извинйтельное 
письмо ғәфү үтенеү хаты

ИЗВИНИТЬ сов. кого-что ғәфү итеү, кисе
реү; извинйте за беспокойство борсоғаным өсөн 
(кисерегеҙ) ғәфү итегеҙ; извинйте ғәфү итегеҙ 
♦ нет, уж (это) извинй(те) юҡ инде, ғәфү 
ит(егеҙ); извинй(те) за выражение (насар) һүҙ 
өсөн ғәфү ит(егеҙ)

ИЗВИНИТЬСЯ сов. ғәфү үтенеү, ғәфү итеүҙе 
һорау, кисереүҙе һорау; извинйться за опо
здание һуңлаған өсөн ғәфү үтенеү 

ИЗВИНЯТЬ несов. см. извинить извинйться несов. 1. см. извинйться 
2. страд, от извинятьизвинйющий, -ая, -ее 1. прич. от изви
нять 2. прил. ғәфү итерлек; извиняющие об
стоятельства ғәфү итерлек шарттар

ИЗВИНЙЮЩИЙСЯ, -аяся, ееся 1. прич. 
от извинйться 2. прил. ғәфү үтенеүсе, үтенесле; 
извиняющийся голос ғәфү үтенеүсе тауыш 

ИЗВЛЕКАТЬ несов. см. извлечь 
ИЗВЛЕКАТЬСЯ несов. см. извлечься 
ИЗВЛЕЧЕНИЕ с см. извлечь 
и з в л е ч ь  сов. 1. кого-что алыу, тартып 

алыу, сығарыу; извлечь пулю из раны яранан 
пуляны тартып алыу 2. что (добыть) алыу, 
эшкәртеп алыу; извлечь сок из растений



ИЗВЛЕЧЬСЯ
үҫемлектәрҙән һут алыу 3. что\ перен. (вы
брать) һайлап алыу; извлечь новые данные из 
архйвных материалов архив материалдарынан 
яңы мәғлүмәттәр һайлап алыу ♦ извлечь корень 
мат. тамыр табыу; извлечь урок һабаҡ алыу 

и з в л е ч ь с я  сов. (ҡайҙандыр) алыныу, тар
тып алыныу (сығарылыу)извнЁ нареч. тыштан, тышҡы яҡтан, 
ситтән; помощь извне ситтән ярҙам 

ИЗВОДИТЬ несов. см. извести 
ИЗВОДИТЬСЯ несов. 1. см. известись 

2. страд, от изводитьизвбз м ылаусылыҡ, ылау ҡыуыу (сабыу), 
йөк ташыу; заниматься извозом ылау ҡыуыу 
менән шөғөлләнеүизвбзный, -ая, -ое ылау ...ы, ылау сабыу 
(ҡыуыу) ...ы; извбзный промысел ылау сабыу 
кәсебеизвбзчик м 1. (кучер) ылаусы, йөк та
шыусы 2. (экипаж с кучером) извозчик; ехать 
на извозчике извозчик менән барыу

ИЗВОРАЧИВАТЬСЯ несов. см. извернуться 
ИЗВОРбТЛИВОСТЬ ж 1. йылғырлыҡ; из

воротливость зверя кейектең йылғырлығы
2. тапҡырлыҡ, сослоҡ; изворотливость ума 
аҡыл сослоғо

ИЗВОРбТЛИВЫ Й, -ая, -ое 1. (увёртли
вый) йылғыр, өлгөр; изворотливый зверь йыл
ғыр кейек 2. (находчивый, ловкий) тапҡыр, зи- 
рәк, етеҙ; изворотливый человек тапҡыр кеше; 
изворотливый ум зирәк аҡыл

ИЗВРАТИТЬ сов. 1. что боҙоу, үҙгәртеү, бо
ҙоп (үҙгәртеп) күрһәтеү; извратйть факты факт
тарҙы боҙоп күрһәтеү; извратйть йстину дөрөҫ
лөктө үҙгәртеп күрһәтеү 2. кого-что (оказать 
дурное влияние) боҙоу, боҙоп бөтөү (бөтөрөү) 

ИЗВРАЩАТЬ несов. см. извратйть 
ИЗВРАЩЁНИЕ с 1. см. извратйть 2. нор 

маль булмаған хәл, боҙолоу
ИЗВРАЩЁННОСТЬ ж насар (яман) ҡылыҡ, 

боҙолғанлыҡ, аҙғынлыҡ, ысынға тап килмәгән; 
нравственная извращённость әхлаҡи аҙғынлыҡ 

ИЗВРАЩЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от из
вратйть 2. прил. нормаль булмаған, боҙоп (үҙ
гәртеп) аңлатылған, яңылыш; извращённые по
нятия үҙгәртелгән, боҙоп аңлатылған төшөнсәләр
3. прил. аҙғын, боҙоҡ; тәбиғи булмаған; извра
щённый вкус тәбиғи булмаған зауыҡ

ИЗГИБ м бөгөл, бөгөлөш, боролош, боролма; 
изгйбы дороги юл боролмалары 

ИЗГИБАТЬ несов. см. изогнуть 
ИЗГИБАТЬСЯ несов. см. изогнуться 
ИЗГЛАДИТЬ сов. что оноттороу, юҡҡа 

сығарыу, бөтөрөү; изгладить неприятные впе
чатления күңелһеҙ тәьҫораттарҙы оноттороу 
♦ изгладить из памяти что хәтерҙән юйыу 
(сығарыу)

ИЗГЛАДИТЬСЯ сов. онотолоу, юҡҡа сығыу, 
бөтөү ♦ изгладиться из памяти онотолоу, 
хәтерҙән сығыу

ИЗГЛАЖИВАТЬ несов. от изгладить 
ИЗГЛАЖИВАТЬСЯ несов. 1. см. изгладить

ся 2. страд, от изглаживать
ИЗГЛОДАТЬ сов. что\ разг. кимереп (ашап) 

бөтөрөү
ИЗГНАНИЕ с  1. см. изгнать; изгнание врага

дошманды ҡыуыу 2. (ссылка) һөргөн; возвра
щаться из изгнания һөргөндән ҡайтыу; жить в 
изгнании һөргөндә йәшәү

ИЗГНАННИК м һөрөлгән (ҡыуылған, һөр
гөндәге) ир-ат; изгнанница ж һөрөлгән (һөр
гөндәге, ҡыуылған) ҡатын-ҡыҙ

ИЗГНАТЬ сов. 1. кого-что (выгнать) 
ҡыуыу, ҡыуып ебәреү, һөрөү, һөргөнгә ебәреү 
2. что (устранить, избавиться) юҡҡа сыға
рыу, бөтөрөү, алып (сығарып) ташлау; изгнать 
из употребления что-л. нимәнелер ҡулланыуҙан 
алып ташлауизгбй м (человек, отвергнутый общест
вом) мөртәт, ситкә ҡағылған кеше

ИЗГОЛбВЬЕ с баш яҡ, баш осо, баш аҫты; у 
изголовья баш осонда; положйть подушку в из
головье баш аҫтына мендәр һалыу

ИЗГОЛОДАТЬСЯ сов. 1. ныҡ асығыу; изго
лодаться в путй юлда ныҡ асығыу 2. по чему-л.\ 
перен. (истомиться, соскучиться) һыуһау, за
рығыу, тилмереү, һағыныу; изголодаться по хо
рошей кнйге яҡшы китапҡа һыуһау изгонйть несов. см. изгнать 

ИЗГОРОДЬ ж кәртә, ситән, шаҡарма; 
ставить изгородь ситән тотоу

ИЗГОТОВИТЕЛЬ м әҙерләүсе; завбд-изгото- 
вйтель әҙерләүсе заводизготбвить сов. что эшләү, яһау, 
әҙерләү; изготбвить макет макет әҙерләүизготбвиться сов. к чему әҙерләнеү; из
готбвиться к прыжку һикерергә әҙерләнеү

ИЗГОТбВКА Ж  см. изготбвить — ИЗГОТОВ

ЛЯТЬ ♦ взять ружьё на изготовку мылтыҡты 
атырға әҙерләүизготовлйть несов. см. изготовить изготовлйться несов. 1. см. изготбвить
ся 2. страд, от изготовлйть

ИЗГРЫЗАТЬ несов. см. изгрызть
ИЗГРЫЗТЬ сов. что кимереп бөтөрөү (эштән 

сығарыу); мыши изгрызли мешок сысҡандар 
тоҡто кимереп эштән сығарған

ИЗДАВАТЬ I несов. см. издать I 
ИЗДАВАТЬ II несов. см. издать II 
ИЗДАВАТЬСЯ несов. 1. (печататься) нә

шер ителеү, баҫылыу, баҫып сығарылыу; издаёт
ся много газет и журналов күп гәзит һәм жур 
налдар баҫып сығарыла 2. страд, от издавать I 

ИЗДАВНА нареч. әллә ҡасандан, элек- 
электән, күптәнән бирле; сюда йздавна приез 

408



ИЗЛЕНИТЬСЯ
жали отдыхать элек-электән бында ял итергә 
киләләр ине

ИЗДАЛЕКА и ИЗДАЛЁКА нареч. алыҫтан, 
йыраҡтан; виднеться издалека алыҫтан күренеү 
♦ начать издалека уратып һөйләү

ИЗДАЛИ нареч. см. издалека; увидеть изда
ли алыҫтан күреү

ИЗДАНИЕ с 1. см. издать I; издание учебни
ков дәреслектәр баҫтырыу 2. баҫма; первое из
дание беренсе баҫма; периодическое издание
ваҡытлы баҫма; спйсок изданий баҫмалар исем
леге; сокращённое издание ҡыҫҡартылған баҫма 

ИЗДАТЕЛЬ м баҫтырып сығарыусы (кеше 
йәки предприятие), нәшерсе (кеше)

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое нәшриәт ...ы; из
дательский план нәшриәт планы; издательское 
дёло нәшриәт эше

ИЗДАТЕЛЬСТВО с нәшриәт; Башкирское 
книжное издательство Башҡортостан китап 
нәшриәте; государственное издательство дәүләт 
нәшриәте

ИЗДАТЬ I сов. что баҫтырыу, баҫтырып 
сығарыу, нәшер итеү; издать кнйгу китап баҫты
рыу 2. сығарыу, иғлан итеү; издать указ фарман 
сығарыу; издать закон закон сығарыу

ИЗДАТЬ II сов. 1. что (о звуке) тауыш 
сығарыу (биреү); издать голос тауыш биреү 2. (о 
запахе) сығарыу, аңҡытыу, бөркөү; издать аро
матный запах хуш еҫ сығарыу

ИЗДЕВАТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое мыҫҡыллы, 
мәсхәрәле; издевательский смех мәсхәрәле 
көлөү; издевательский тон мыҫҡыллы тон

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО с 1. см. издеваться 
2. (унижение, оскорбление) мәсхәрә, мыҫҡыл, 
мыҫҡыллау; мне надоели его издевательства 
уның мыҫҡыллауҙары мине туйҙырҙы

ИЗДЕВАТЬСЯ несоә. над кем-чем мыҫҡыл 
(мәсхәрә) итеү, мәсхәрәләү, мыҫҡыллау 

ИЗДЕВКА ж; разг. см. издевательство 2 
ИЗДЁЛИЕ с изделие, нәмә, эшләнмә, әйбер 

(эшләнгән, етештерелгән һ.б.У, трикотажные 
изделия трикотаж әйберҙәр

и з д е р г а н н ы й , -ая, -ое разг. 1. прич. от 
издёргать 2. прил. ҡаҡшаған, йонсоған; издёр
ганный человек йонсоған кеше

ИЗДЕРГАТЬ сов. кого-что; разг. ҡаҡшатып 
(интектереп, яфалап, йонсотоп) бөтөү, эштән 
сығарыу; издёргать придирками нахаҡ ғәйептәр 
менән интектереү

ИЗДЕРГАТЬСЯ сов.', разг. ҡаҡшау, йонсоп 
(интегеп) бөтөү, эштән сығыу; он совсем издёр
гался ул бөтөнләй эштән сыҡҡан

ИЗДЁРГИВАТЬ несов. см. издёргать 
ИЗДЁРГИВАТЬСЯ несов. см. издёргаться 
ИЗДЕРЖ АТЬ сов. что тотоноп (таратып) 

бөтөү; издержать все деньги бар аҡсаны тотоноп 
бөтөү

ИЗДЕРЖАТЬСЯ сов.', разг. тотоноп бөтөү 
(аҡсаны)', издержаться в дороге юлда аҡсаны 
тотоноп бөтөү

и з д е р ж к и  мн. (ед. издержка ж) сы
ғымдар; издержки производства етештереү 
сығымдары; транспортные издержки юл
сығымдары

И ЗДбХНУТЬ сов. үлеү (хайуандарға ҡарата) 
ИЗДРЁВЛЕ нареч.', книжн. элек-электән, бо

рон-борондан
ИЗДРОБИТЬ сов. что ваҡлап бөтөрөү 
ИЗДЫ ХАНИЕ: д о  п о с л е д н е г о  и з д ы х а

ния һуңғы һулышҡа тиклем, үлгәнсе; при пос
леднем издыхании һуңғы һулыш алғанда, йән 
бирер алдынан, үлер алдынан

ИЗДЫХАТЬ несов. см. издохнуть 
ИЗЖ АЛИТЬ сов. кого-что сағыу, сағып 

бөтөрөү; пчёлы изжалили мне всю шею бал 
ҡорттары муйынымды сағып бөтөрҙө

ИЗЖАРИТЬ сов. что ҡурып (ҡыҙҙырып) 
бешереү; изжарить курицу тауыҡ ҡыҙҙырып 
бешереү

ИЗЖАРИТЬСЯ сов. 1. ҡурылып (ҡыҙҙыры
лып) бешеү; гусь изжарился ҡаҙ ҡурылып 
бешкән 2. разг. (артыҡ) эҫеү, эҫергәнеү, яныу; 
изжариться на солнце ҡояшта яныу

ИЗЖЁЧЬ сов. что', разг. 1. (прожечь) янды
рып (тишкеләп) бөтөрөү; изжёчь халат кислотой 
халатты кислота менән тишкеләп бөтөрөү 
2. (сжечь) яғыу, яғып бөтөрөү; изжёчь весь 
5толь барлыҡ күмерҙе яғып бөтөрөү 

ИЗЖИВАТЬ несов. см. изжйть 
ИЗЖ ИТЬ сов. что бөтөрөү, юҡҡа сығарыу, 

арыныу; изжйть недостатки кәмселектәрҙе 
бөтөрөү

И ЗЖ бГА  ж үҙәк көйөү, һарыу ҡайнау; стра
дать изжогой үҙәк көйөү менән яфаланыу

ИЗ ЗА предлог с род. п. 1. (при обозначении 
предмета, лица, с противоположной или об
ратной стороны которых направлено дейст
вие) -дан/-дән, артынан, аръяғынан; из-за угла 
мөйөштән; встать из-за стола өҫтәл артынан то
роу; из-за двери ишек артынан; приехал из-за 
моря диңгеҙ аръяғынан килгән
2. (при указании на цель, причину или винов

ника какого-л. действия, близок по значению 
словам “по причине", “благодаря", “ради") 
өсөн, арҡала, -ға/-гә күрә, арҡаһында; женйться 
из-за денег аҡсаһы өсөн әйләнеү; из-за тебя 
һинең арҡала; опоздать из-за дождя ямғыр 
арҡаһында һуңға ҡалыу

ИЗЗЙБНУТЬ сов.', разг. ныҡ өшөү, туңып 
бөтөү

ИЗЛАГАТЬ несов. см. изложить
ИЗЛАЗИТЬ сов. что', разг. ҡыҙырыныу, бөтә 

ерҙә лә булыу, йөрөмәгән ерҙе ҡалдырмау
ИЗЛЕНИТЬСЯ сов.', разг. ялҡауланып бөтөү
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ИЗЛЁТ
ИЗЛЕТ м (осоп) төшөр алдынан (хәл); пуля 

на излёте бьёт слабо төшөр алдынан пуля 
көсһөҙ була

ИЗЛЕЧЕНИЕ с см. излечйть, излечиться; 
полное излечение тулыһынса һауығыу 

ИЗЛЕЧИВАТЬ несов. см. излечить 
ИЗЛЕЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. излечйться

2. (поддаваться лечению) дауалап булыу
3. страд, от излечивать 

ИЗЛЕЧИМЫМ, -ая, -ое дауалап булған; из
лечймая болезнь дауалап булған ауырыу (сир) 

ИЗЛЕЧИТЬ сов. кого-что 1. дауалап 
һауыҡтырыу (сәләмәтләндереү) 2. перен. (изба
витъ) арындырыу, ҡотолдороу; излечйть от то 
скй һағыштан арындырыу

ИЗЛЕЧИТЬСЯ сов. от чего дауаланып 
һауығыу (сәләмәтләнеү); излечйться от туберку
лёза туберкулездан дауаланып һауығыу 2. пе
рен. (избавиться) ҡотолоу; излечйться от по
роков кәмселектәрҙән ҡотолоу

ИЗЛИВАТЬ несов. 1. см. излйть 2. перен., 
книжн. бөркөү, түгеү, сәсеү (тауыш, еҫ, яҡты
лыҡ)

ИЗЛИВАТЬСЯ несов. 1. см. излйться 2. пе
рен., книжн. бөркөлөү, сәселеү, түгелеү (та
уыш, еҫ, яҡтылыҡ тураһында) 3. страд, от 
изливать

ИЗЛИТЬ сов. что 1. уст. түгеү, сәсеү; из
лйть потоки слёз күп йәш түгеү 2. перен. һөйләп 
(әйтеп) биреү, түгеп һалыу, белдереү, (йөрәк- 
тәген) бушатыу; излйть свой гнев асыуыңды 
әйтеп биреү; излйть свой чувства тойғоларыңды 
түгеп һалыу ♦ излйть душу күңелеңдәген әйтеп 
биреү, йөрәкте асыу, эсте бушатыу

ИЗЛИТЬСЯ сов. 1. түгелеү, ағылыу, яуыу 
2. перен. яуҙырыу, белдереү; излйться в благо
дарностях рәхмәт яуҙырыу

ИЗЛИШЕК м 1. (избыток) артыҡ, артып 
ҡалғаны; продажа излйшков хлёба артыҡ иген
де һатыу 2. (обилие) артыҡлыҡ, күплек; из 
лйшек воды в почве тупраҡта һыу күплеге; из 
лйшек тепла йылылыҡтың артыҡлығы ♦ с из 
лйшком артығы менән

ИЗЛИШ ЕСТВО с кәрәгенән артыҡ, ар
тыҡлыҡ; допускать излйшества кәрәгенән артыҡ 
ебәреү; архитектурные излйшества архитектура 
лагы артыҡлыҡтар

ИЗЛИШЕСТВОВАТЬ несов.', книжн. кәрә
генән артыҡ ҡулланыу

и з л и ш н и и ,  -яя, -ее кәрәгенән артыҡ; из 
лйшнее любопытство кәрәгенән артыҡ ҡыҙыҡ
һыныу; излйшняя поспешность кәрәгенән артыҡ 
ашығыу; считать излйшним кәрәгенән артыҡ тип 
һанау

ИЗЛИЙНИЕ с 1. см. излйться 1; 2. обычно 
мн. излияния; перен. сер сисеү, йөрәкте асыу, 
эсте бушатыу, һөйләү; дружеские излияния 
дуҫтарса сер сисеү

ИЗЛОВИТЬ сов. кого-что; разг. тотоу, тотоп 
алыу; изловить вора ҡараҡты тотоуизловчйться сов. с неопр. и без доп.; 
разг. рәтен (яйын) табыу, яйын тура килтереү; 
он изловчйлся и ударил по мячу ул, яйын та 
бып, тупты тибеп тә ебәрҙе

ИЗЛОЖЕНИЕ с 1. см. изложйть; изложение 
своего проекта на бумаге үҙеңдең проектыңды 
ҡағыҙға яҙып биреү 2. (письменный пересказ) 
изложение

ИЗЛОЖИТЬ сов. что яҙып (һөйләп, аңла
тып) биреү; изложйть своё мнение үҙеңдең 
уйыңды һөйләп биреү; изложйть просьбу үте
несте яҙып биреү

ИЗЛбЖ Н ИЦ А ж; тех. ҡалып (иретелгән 
металдарҙы ҡойоу өсөн)излбм м 1. (место перелома, разлома) 
һынған (ватылған) урын 2. (поворот, изгиб) бо
ролма; изломы дороги юл боролмалары

ИЗЛбМ АННЫ Й, -ая, -ое 1. прич. от изло
мать 2. прил. боролмалы, һыныҡ; изломанная 
лйния һыныҡ һыҙыҡ 3. прил.; перен. боҙолған; 
изломанная жизнь боҙолған тормош

ИЗЛОМАТЬ сов. 1. что һындырып (ватып) 
бөтөрөү 2. кого-что; перен. боҙоу, боҙоп 
бөтөрөү; изломать жизнь тормош боҙоу

и з л о м а т ь с я  сов. 1. ватылып (һынып) 
бөтөү; игрушка изломалась уйынсыҡ ватылып 
бөткән 2. перен., разг. насар яҡҡа үҙгәреү, 
боҙолоу

ИЗЛУЧАТЬ несов. что; прям., перен. һибеү, 
таратыу, сәсеү, бөркөү; солнце излучает тепло 
ҡояш йылы тарата; излучать свет яҡтылыҡ тара
тыу; излучать радость шатлыҡ бөркөү

ИЗЛУЧАТЬСЯ несов. 1. һибелеү, нурланыу, 
таралыу, сәселеү, бөркөлөү 2. страд, от из
лучать

ИЗЛУЧЕНИЕ с см. излучить — излучать, 
излучиться — излучаться; электромагнитное 
излучение электромагнит тулҡындарының тара
лыуы ♦ радиоактивное излучение физ. радиоак
тив нурланыш; световое излучение яҡтылыҡ 
нурланышы

ИЗЛУЧИНА ж бөгөл, боролма, ҡырҡа боро
лош (йылгала һ.б.)

ИЗЛУЧИТЬ сов. см. излучать 
ИЗЛУЧЙТЬСЯ сов. см. излучаться
ИЗЛЮБИТЬ сов. кого-что; уст. күңел(гә) 

оҡшатыу (тартылыу), артығыраҡ (яҡшыраҡ) 
күреү, яратыу

ИЗЛЮБЛЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от из 
любйть 2. прил. яратҡан, мауыҡҡан, күңел 
тартҡан; излюбленная тема яратҡан тема; из
любленное занятие мауыҡҡан эш; излюбленный 
приём күңел тартҡан алым

ИЗМАЗАТЬ сов. кого-что; разг. буяп (быс
ратып) бөтөрөү; измазать скатерть ашъяулыҡты 
бысратып бөтөү



ИЗМОРОСЬ
ИЗМАЗАТЬСЯ сое.; разг. буялып (бысра

нып) бөтөү; измазаться в глине балсыҡҡа буя
лып бөтөү

ИЗМАРАТЬ сов. кого-что; разг. бысратып 
(буяп) бөтөрөү; измарать платье күлдәкте быс
ратып бөтөрөү

ИЗМАРАТЬСЯ сое.; прост, ныҡ бысраныу 
(буялыу)

ИЗМАТЫВАНИЕ с см. изматывать, изматы
ваться; изматывание противника дошманды 
арытыу

ИЗМАТЫВАТЬ несов. см. измотать 
ИЗМАТЫВАТЬСЯ несов. 1. см. измотаться 

2. страд, от изматывать
ИЗМЕЛЬЧАНИЕ с см. измельчать I; измель

чание скота мал-тыуарҙың вағайыуы (тоҡомо 
боҙолоу)

ИЗМЕЛЬЧАТЬ I сов. 1. (выродиться) ваҡҡа 
әйләнеү, вағайыу, тоҡомо боҙолоу, ваҡланыу; 
скот измельчал мал-тыуарҙың тоҡомо боҙолдо; 
фруктовые деревья измельчали от недостатка 
ухода тәрбиә етешмәгәнлектән емеш ағастары 
вағайҙы 2. (о водоёмах) һайығыу; озеро измель
чало күл һайыҡты

ИЗМЕЛЬЧАТЬ II несов. см. измельчить 
ИЗМЕЛЬЧАТЬСЯ несов. 1. см. измель

читься 2. страд, от измельчать II
ИЗМЕЛЬЧЁНИЕ с см. измельчить — из

мельчать II; измельчение грубых кормов тупаҫ 
аҙыҡтарҙы ваҡлау

ИЗМЕЛЬЧЙТЬ сов. что ваҡлау, онтау, ту
раҡлау; измельчить камень таш ваҡлау; измель
чить соль тоҙ онтау

ИЗМЕЛЬЧИТЬСЯ сов. ваҡланыу, онталыу 
ИЗМЁНА ж см. изменйть II — изменять II; 

измена Родине Ватанға хыянат итеү; измена 
дружбе дуҫлыҡҡа хыянат итеү; супружеская 
измена ирҙең (ҡатындың) хыянат итеүе

ИЗМЕНЕНИЕ с 1. см. изменйть I — изме
нять I, изменйться изменяться; изменение 
погоды һауа торошоноң үҙгәреүе; изменение ме
ждународной обстановки халыҡ ара хәлдең 
үҙгәреүе; изменение скорости тиҙлек үҙгәреү 
2. үҙгәреш; внестй изменения в текст тексҡа 
үҙгәрештәр индереү ♦ изменение по падежам 
лингв, килеш менән үҙгәреш

ИЗМЕНИТЬ I сов. кого-что үҙгәртеү; вётер 
изменил направление ел йүнәлешен үҙгәртте; из
менйть решение ҡарарҙы үҙгәртеү; изменйть по
крой платья күлдәктең өлгөһөн үҙгәртеү

ИЗМЕНИТЬ II сов. кому-чему 1. (о преда
тельстве) хыянат итеү; изменйть Родине Ва
танға хыянат итеү 2. (нарушитъ верность) хы
янат итеү, һүҙендә тормау; изменйть присяге 
антҡа хыянат итеү; изменйть своему слову үҙ 
һүҙендә тормау 3. перен. алдау, яңылышыу; 
память ему изменйла уның хәтере яңылышты

ИЗМЕНЙТЬСЯ сов. үҙгәреү, башҡаланыу; 
изменйться к лучшему яҡшы яҡҡа үҙгәреү; от
ношение к работе изменйлось эшкә ҡараш 
үҙгәрҙе ♦ изменйться в лице төҫ үҙгәреү, 
тәғәйерләнеү

ИЗМЁННИК м и ИЗМЁННИЦА ж хыянат 
сы, хаин, һатлыҡ йән

ИЗМЕННИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (предатель
ский) хыянатсыл; изменнический поступок хы 
янатсыл ҡылыҡ

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ж 1. үҙгәреүсәнлек, алма
шыныу, алмашынып тороусанлыҡ; изменчи
вость погоды һауа торошоноң алмашыныуы; из
менчивость характера холоҡтоң үҙгәреүсәнлеге 
2. биол. үҙгәреүсәнлек

и з м е н ч и в ы й , -ая, -ое үҙгәреүсән, алма- 
шыныусан; изменчивая погода алмашыныусан 
һауа торошо; изменчивый характер үҙгәреүсән 
холоҡ

ИЗМЕНЯЕМОСТЬ ж үҙгәреүсәнлек, үҙгәреү 
ИЗМЕНЙЕМЫЙ, -ая, -ое үҙгәрмәле, үҙгәрә 

(алмашына) торған, үҙгәреүсән; изменяемые ве 
личйны үҙгәрмәле дәүмәлдәр; изменяемые части 
речи лингв, үҙгәрә торған һүҙ төркөмдәре 

ИЗМЕНЙТЬ I несов. см. изменйть I 
ИЗМЕНЙТЬ II несов. см. изменйть II 
ИЗМЕНЙТЬСЯ несов. 1. см. изменйться 

2. страд, от изменйть I
ИЗМЕРЕНИЕ с 1. см. измерить — измерять; 

единйца измерения үлсәү берәмеге; измерение 
высоты бейеклек үлсәү; измерение температуры 
температура үлсәү 2. мат. үлсәм; в кубе три из
мерения кубта өс үлсәм бар

ИЗМЕРИМЫЙ, -ая, -ое үлсәнмәле; изме- 
рймая величина үлсәнмәле дәүмәл

ИЗМЕРИТЕЛЬ м үлсәү, үлсәгес; автоматйче 
ский измерйтель автомат(ик) үлсәү

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое үлсәү ...ы; из 
мерйтельные приборы үлсәү приборҙары; изме 
рйтельные инструменты үлсәү ҡорамалдары; из 
мерйтельная лента үлсәү таҫмаһы

ИЗМЕРИТЬ сов. что үлсәү; измерить глуби
ну тәрәнлек үлсәү; измерить больному темпера
туру ауырыуҙың температураһын үлсәү 

ИЗМЕРЙТЬ несов. см. измерить 
ИЗМЕРЯТЬСЯ несов. страд, от измерять 
ИЗМОЖДЁННЫЙ, -ая, -ое ныҡ йонсоған, 

әлһерәгән; измождённый вид йонсоған ҡиәфәт 
ИЗМ бКНУТЬ сов.', разг. һыуланыу, күше

геү, еүешләнеү; он измок под дождём ул 
ямғырҙа күшеккән

И ЗМ бР : брать (взять) измором; брать
(взять) на измор: 1) хәлдән тайҙырып (аслыҡтан 
интектереп) алыу, еңеү; 2 ) перен. йөҙәтеп 
бөтөрөү, теңкәһен ҡоротоу

ИЗМ ОРОЗЬ ж (иней) бәҫ, ҡырау 
ИЗМОРОСЬ ж ваҡ (быҫҡаҡ) ямғыр; осенняя 

йзморось көҙгө быҫҡаҡ ямғыр



ИЗМОТАТЬ
ИЗМОТАТЬ сов. кого-что; разг. хәлдән 

тайҙырыу, ҡаҡшатыу, арытыу; тяжёлая работа 
измотала ауыр эш ҡаҡшатты

ИЗМОТАТЬСЯ сов.', разг. хәлдән тайыу, ҡаҡ
шау; измотался за день бер көндә хәлдән тайҙы 

ИЗМОЧАЛЕННЫЙ, -ая, -ое разг. 1. прич. 
от измочалить 2. прил. әлһерәгән, хәлдән тайған 

ИЗМОЧАЛИВАТЬ несов. от измочалить 
ИЗМОЧАЛИВАТЬСЯ несов. 1. см. измо

чалиться 2. страд, от измочаливать
ИЗМОЧАЛИТЬ сое.; разг. 1. что теткеләп 

(йыуғысландырып, сүбәкләндереп) бөтөрөү; из
мочалить кнут сыбыртҡыны сүбәкләндереп 
бөтөрөү 2. перен. хәлдән тайҙырыу, әлһерәтеү; 
поездка измочалила его юл йөрөү уны 
әлһерәткән

ИЗМОЧАЛИТЬСЯ сое.; разг. 1. теткеләнеп 
(йыуғысланып, сүбәкләнеп) бөтөү; верёвка из
мочалилась бау теткеләнеп бөткән 2. перен. 
хәлдән тайыу, әлһерәү; совсем измочалился за 
последнее время һуңғы ваҡытта бөтөнләй 
әлһерәне

ИЗМОЧЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от изму
чить 2. прил. интеккән, ғазапланған, ҡаҡшаған; 
измученный вид интеккән ҡиәфәт

ИЗМОЧИТЬ сов. кого-что яфалау, интекте
реү, ғазаплау; измучить тяжёлой работой ауыр 
эш менән яфалау

ИЗМОЧИТЬСЯ сов. йөҙәү, интегеү, йөҙәп 
(интегеп) бөтөү; люди измучились от долгой до
роги оҙон юлдан кешеләр интегеп бөттө

ИЗМЫВАТЕЛЬСКИЙ, ая, ое разг. см. из 
девательский

ИЗМЫВАТЕЛЬСТВО с; разг. см. изде 
вательство

ИЗМЫВАТЬСЯ несов/, разг. см. издеваться 
ИЗМЫСЛИТЬ сов. см. измышлять 
ИЗМЫШЛЕНИЕ с 1. см. измыслить — из

мышлять 2. уйҙырма, ялған; гнусные измыш
ления врага дошмандың әшәке уйҙырмалары 

ИЗМЫШЛЯТЬ несов. что уйлап сығарыу, 
шыттырыу; измышлять небылицы юҡ-бар нәмә
ләр уйлап сығарыу (шыттырып һөйләү)

ИЗМЯТЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от измять 
2. прил. таушалған, бөгәрләнгән; измятый кон
верт бөгәрләнгән конверт; измятое лицо таушал
ған йөҙ

ИЗМЯТЬ сов. что таушалдырып (борһалап, 
бөгәрләп) бөтөрөү; измять бумагу ҡағыҙҙы тау
шалдырып бөтөрөү

ИЗМЯТЬСЯ сов. таушалып (борһаланып, 
бөгәрләнеп) бөтөү

ИЗНАНКА ж 1. тиҫкәре (һул) яҡ, эске яҡ, 
эсе; изнанка ткани туҡыманың тиҫкәре яғы 
2. перен. йәшерен яҡ, сер, арт; изнанка событий 
ваҡиғаларҙың сере

ИЗНАНОЧНЫЙ, ая, ое см. изнанка; из 
наночная сторона тиҫкәре яғы

ИЗНАСИЛОВАНИЕ с см. изнасйловать
ИЗНАСЙЛОВАТЬ сов. кого көсләү, 

мәсхәрәләү
и з н а ч а л ь н ы й , -ая, -ое книжн. иң тәүге, 

баштағы; изначальный вид иң тәүге күренеш 
ИЗНАШИВАЕМОСТЬ ж \ спец, туҙыу, иҫке

реү, туҙыу (иҫкереү) дәрәжәһе; изнашиваемость 
машйны машинаның туҙыуы

ИЗНАШИВАНИЕ с см. изнашивать, из
нашиваться; предохранить детали машйны от 
изнашивания машина деталдәрен туҙыуҙан 
һаҡлау

ИЗНАШИВАТЬ несов. см. износить 
ИЗНАШИВАТЬСЯ несов. 1. см. износйться 

2. страд, от изнашивать
ИЗНЕЖЕННОСТЬ ж иркәлек, наҙлылыҡ 
ИЗНЕЖЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от из

нежить 2. прил. иркә, наҙлы; изнеженный ребё
нок иркэ бала; изнеженная девочка үтә наҙлы 
ҡыҙыҡай

ИЗНЕЖИВАТЬ несов. см. изнежить 
ИЗНЕЖИВАТЬСЯ несов. 1. см. изнежиться 

2. страд, от изнеживатьизнЕжить сов. кого-что ныҡ (артыҡ) 
иркәләү, наҙлау; изнежить ребёнка баланы ныҡ 
иркәләү

ИЗНЕЖ ИТЬСЯ сов. артыҡ иркәләнеү, 
наҙланыу, иркәләнеп (наҙланып) китеү 

ИЗНЕМОГАТЬ несов. см. изнемочь 
ИЗНЕМОЖЁНИЕ с хәлһеҙлек, арығанлыҡ, 

әлһерәү, әлһерәтеү; довести до изнеможения 
әлһерәтеп бөтөрөү (хәлен алыу)

ИЗНЕМ ОЖ ЁННЫ Й, ая, ое әлһерәгән, 
арыған, хәлһеҙ, хәле бөткән; изнеможённый вид 
хәлһеҙ ҡиәфәт

ИЗНЕМ бЧЬ сов. арыу, хәлһеҙләнеү, хәлдән 
тайыу, әлһерәү; изнемочь от усталости арып 
хәлһеҙләнеү

ИЗНЕРВНИЧАТЬСЯ сов.; разг. борсолоп 
бөтөү, ныҡ көйәләнеүизничтбжить сов. кого-что; прост, юҡ 
итеү; изничтбжить врагов дошмандарҙы юҡ итеү изничтбжиться сов.', прост, юҡ булыу ИЗНбС м см. изношенность; износ одежды
кейемдең туҙғанлығы ♦ до износу (износа) 
туҙғансы; не знать износу (износа) туҙыуҙы 
белмәү; нет износу (износа) чему ныҡ, туҙмай 

ИЗНОСИТЬ сов. что кейеп туҙҙырыу, 
туҙҙырып бөтөрөү; износить сапогй итекте 
туҙҙырыу

ИЗНОСИТЬСЯ сов. 1. туҙып бөтөү; одёжда 
износйлась кейем туҙып бөткән; детали машйны
износйлись машинаның деталдәре туҙып бөткән 
2. перен., разг. (состариться, одряхлеть) тау
шалыу, кәре китеү, кәрһеҙләнеү, ҡартайыу 

ИЗНбШ ЕННОСТЬ ж иҫкергәнлек, туҙған
лыҡ, ылҡаһы ҡалмау; полная изношенность 
ылҡаһы ла ҡалмаған
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ИЗНбШ ЕННЫ Й, -ая, -ое 1. прич. от изно
ешь 2. прил. туҙған, ҡартайған; изношенная 
шуба туҙған тун; изношенный органйзм ҡар
тайған организм

ИЗНУРЁНИЕ с 1. см. изнурить — изнурять
2. (состояние) йөҙәү, йонсоу; дойтй до крайнего 
изнурения йонсоуҙың сигенә етеү

ИЗНУРЁННОСТЬ ж (үтә) ныҡ йонсоғанлыҡ 
(әлһерәгәнлек, йөҙәгәнлек)

и з н у р е н н ы й , -ая, -ое 1. прич. от изну
рить 2. прил. ныҡ йонсоған (әлһерәгән, 
йөҙәгән); изнурённый человек ныҡ йонсоған 
кеше; изнурённый вид үтә ныҡ әлһерәгән 
ҡиәфәт

ИЗНУРИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое үтә ныҡ йон
сотҡос (ауыр), хәлдән тайҙырғыс; изнурйтельная 
болезнь хәлдән тайҙырғыс ауырыу; изнуритель
ный труд үтә ауыр хеҙмәт

ИЗНУРИТЬ сов. кого-что үтә ныҡ йонсотоу 
(йөҙәтеү), йонсотоп бөтөрөү; болезнь изнурила 
ауырыу үтә ныҡ йонсотто

ИЗНУРИТЬСЯ сов. үтә ныҡ йонсоу (йөҙәү), 
йонсоп (йөҙәп) бөтөү; изнуриться от бессонницы 
йоҡоһоҙлоҡтан ныҡ йонсоу

ИЗНУРЯТЬ несов. см. изнурить 
ИЗНУРЙТЬСЯ несов. 1. см. изнуриться 

2. страд, от изнурять
ИЗНУТРИ нареч. эстән, эс(ке) яҡтан; дверь 

заперта изнутрй ишек эске яҡтан бикле; подать 
голос изнутрй чего-л. эстән тауыш биреү

ИЗНЫВАТЬ несов. 1. см. изныть 2. әл
һерәү, хәлһеҙләнеү; изнывать от жары эҫенән 
әлһерәү; изнывать от жажды һыуһап хәл
һеҙләнеү

ИЗНЫТЬ сов. интегеү, яфаланыу, әрнеү; вся 
душа изныла йөрәгем әрнене 

И ЗО ... приставка см. из...
ИЗО предлог см. из; изо всех сил бөтә көскә; 

изо дня в день көндән-көн, көндән-көнгә
ИЗОБАРА ж изобара (1. геофиз. картала һа

уа баҫымы бер төрлө булган урындарҙы то
таштырыусы һыҙыҡ 2. физ. физик дәцмәлдәр 
араһындағы бәйләнеште даими баҫым ваҡы
тында һцрәтләцсе һыҙыҡ)

ИЗОБЙЛИЕ с күплек, байлыҡ, муллыҡ; изо
билие хлебов игендең күплеге; жить в изобйлии 
муллыҡта йәшәү

ИЗОБИЛОВАТЬ несов. кем-чем күп (мул, 
бай) (булыу); озеро изобйлует рыбой күл ба
лыҡтарға бай; Урал изобйлует полезными иско
паемыми Урал файҙалы ҡаҙылмаларға бай

ИЗОБИЛЬНЫИ, -ая, -ое бик күп (мул); изо
бильная растйтельность бик күп үҫемлек

ИЗОБЛИЧАТЬ несов. 1. см. изобличить 
2. кого-что күрһәтеп тороу; произношение изо
бличает в нём иностранца уның һөйләшеүе сит 
ил кешеһе икәнен күрһәтеп тора

ИЗОБРЕТАТЬ
ИЗОБЛИЧЕНИЕ с см. изобличить изо 

бличать; изобличение преступника енәйәтсене 
фашлау

ИЗОБЛИЧИТЕЛЬ м фаш итеүсе, фашлаусы 
ИЗОБЛИЧИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое фашлаусы, 

фаш итә торған, ғәйебен аса торған; изобли
чительные документы фашлаусы документтар; 
изобличительные речи фашлаусы сығыштар 

ИЗОБЛИЧИТЬ сов. кого, в чём фашлау, фаш 
итеү; изобличить во лжи ялғанын фашлау 

ИЗОБРАЖАТЬ несов. см. изобразить 
ИЗОБРАЖ АТЬСЯ несов. 1. см. изобра 

зйться 2. страд, от изображать
ИЗОБРАЖЕНИЕ с 1. см. изобразйть, изо 

бразйться 2. һүрәт, рәсем, һын; монета с изобра
жением герба герб төшөрөлгән аҡса 3. (образ 
предмета, отражённый где-л.) кәүҙәләнеш, са
ғылыш; изображение в зеркале көҙгөләге са 
гылыш

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ ж тасуирлыҡ ...ы, 
һүрәтләү ...ы; средства изобразйтельности тасуир
лыҡ саралары

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое һүрәтләү 
...ы, тасуирлау ...ы; изобразительные средства 
һүрәтләү саралары ♦ изобразйтельное искусство
һынлы сәнғәт

ИЗОБРАЗИТЬ сов. кого-что 1. һүрәтләү, 
кәүҙәләндереү, тасуирлау; изобразйть море диң
геҙҙе һүрәтләү; изобразйть природу тәбиғәтте та
суирлау 2. (представитъ на сцене) күрһәтеү, 
(образын) биреү, уйнау 3. уст. (выразитъ) төҫө
нә (йөҙөнә) сығыу, сағылыу; его лицо изобра 
зйло псп}т  уның йөҙөнә ҡурҡыу билдәһе сыҡты 

ИЗОБРАЗИТЬСЯ сов. күренеү, сағылыу; на 
его лице изобразилось удивление уның йөҙөндә 
ғәжәпләнеү сағылды

ИЗОБРЕСТИ сов. что уйлап табыу 
(сығарыу); изобрестй новую машйну яңы маши 
на уйлап сығарыу

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ м уйлап табыусы (сыға
рыусы); изобретатель радио радио уйлап сы
ғарыусы

ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТЬ ж уйлап табыу
(сығарыу) һәләте; проявйть изобретательность
уйлап табыу һәләте күрһәтеү

ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫ Й, ая, ое тапҡыр, 
зирәк, уйлап табыуға (сығарыуға) һәләтле; изо
бретательный человек уйлап табыуға һәләтле ке
ше; изобретательный ум зирәк аҡыл

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИЙ, ая, ое уйлап та 
быу (сығарыу) ...ы; изобретательская деятель
ность уйлап табыу эшмәкәрлеге; изобретатель
ский талант уйлап табыу таланты

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО с уйлап табыу (сы
ғарыу) эше (эшмәкәрлеге); заниматься изобре
тательством уйлап табыу эше менән шөғөлләнеү 

ИЗОБРЕТАТЬ несов. см. изобрестй
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ИЗОБРЕТЕНИЕ
ИЗОБРЕТЕНИЕ с і . см. изобрести 2. у й л а п  

т а б ы л ғ а н  ( с ы ғ а р ы л ғ а н )  н ә м ә ;  новые изобре
тения у й л а п  с ы ғ а р ы л ғ а н  я ң ы  н ә м ә л ә р  

ИЗОГЛбССА ж; лингв, и з о г л о с с а  

ИЗбГНУТЫ Й, - а я ,  - о е  1. прич. от изогнуть 
2. прил. э й е л г ә н ,  б ө г ө л г ә н ;  изогнутая спйнка 
стула у л т ы р ғ ы с т ы ң  б ө г ө л г ә н  а р т ыизогнЕть сов. что б ө г ө ү ,  э й е ү ;  изогнуть 
гвоздь с ө й ҙ ө  б ө г ө ү ;  изогнуть спйну а р ҡ а н ы  

б ө г ө ү ;  изогнуть шею м у й ы н д ы  э й е ү

ИЗОГНУТЬСЯ сов. б ө г ө л ө ү ,  э й е л е ү ;  гвоздь 
изогнулся с ө й  б ө г ө л д ө  2. ( о  реке, дороге) б о р о 

л о у ;  тропйнка изогнулась вправо һ у ҡ м а ҡ  у ң ғ а  

б о р о л д о

ИЗбДРАН НЫ Й , - а я ,  - о е  разг. 1. прич. от 
изодрать 2. прил. й ы р т ы ҡ ,  й ы р т ы л ы п  б ө т к ә н ;  

изодранная одежда й ы р т ы л ы п  б ө т к ә н  к е й е м  

ИЗОДРАТЬ сов. что; разг. 1. й ы р т ы п  ( й ы р т 

ҡ ы л а п )  б ө т ө ү ;  изодрать в клочья к и ҫ ә к т ә р г ә  

й ы р т ҡ ы л а п  б ө т ө р ө ү  2. с ы й ы л ы п  б ө т ө ү ;  лицо 
изодрано зарослями шиповника ә л м о р о н  ҡ ы у а ҡ  

л ы ғ ы н а  б и т е  с ы й ы л ы п  б ө т к ә н

ИЗОДРАТЬСЯ сов.; разг. 1. й ы р т ы л ы п  б ө 

т ө ү ;  платье изодралось к ү л д ә к  й ы р т ы л ы п  б ө т 

к ә н  2. с ы й ы л ы п  б ө т ө үизоити сов. чем х ә л д ә н  т а й ы у ,  х ә л һ е ҙ л 

ә н е ү ;  изойтй слезами и л а й - и л а й  х ә л д ә н  т а й ы у ;  

изойтй кровью ҡ а н  а ғ ы у ҙ а н  х ә л һ е ҙ л ә н е ү

ИЗОЛГАТЬСЯ сов. а л д а ш ы р ғ а  ғ ә ҙ ә т л ә н е ү ,  

а л д а ҡ с ы ғ а  ә й л ә н е ү

ИЗОЛИНИЯ ж; геофиз. и з о л и н и я  (геогра
фик картала берәй дәцмәлдең бер цк кцр- 
һәткесле урындарын тоташтырган һыҙыҡ, 
мәҫ., баҫым, температура һ.б.)

ИЗОЛИРОВАНИЕ с  см. изолйровать; изо 
лйрование больного а у ы р ы у ҙ ы  а й ы р ы м  у р ы н 

л а ш т ы р ы у ;  изолйрование кабеля к а б е л д е  и з о л я 

ц и я л а у

ИЗОЛИРОВАННЫЙ, а я ,  о е  1. прич. от 
изолйровать 2. прил. а й ы р ы л ғ а н ,  а й ы р ы м ;  изо 
лйрованная комната а й ы р ы м  б ү л м ә  3. прил.; 
тех. и з о л я ц и я л а н ғ а н ;  изолйрованный элект- 
рйческий провод и з о л я ц и я л а н ғ а н  э л е к т р  с ы м ы  

ИЗОЛИРОВАТЬ сов., несоә. 1. кого-что 
а й ы р ы у ,  а й ы р ы м  у р ы н л а ш т ы р ы у ,  и з о л я ц и я л а у ;  

изолйровать больного а у ы р ы у ҙ ы  а й ы р ы м  у р ы н 

л а ш т ы р ы у  2. что; тех. и з о л я ц и я л а у ;  изолйро
вать кабель к а б е л д е  и з о л я ц и я л а у

ИЗОЛИРОВАТЬСЯ 1. сов., несов. а й ы р ы м 

л а н ы у ,  а й ы р ы м  у р ы н л а ш т ы р ы л ы у ,  и з о л я ц и я л а 

н ы у  2. несов. страд, от изолйровать
ИЗОЛ ИРбВКА ж см. изолйровать; изоли

ровка провода с ы м д ы  и з о л я ц и я л а у

ИЗОЛИРбВОЧНЫ Й, - а я ,  - о е  тех. и з о л я ц и 

я л а у с ы ,  и з о л я ц и я л а й  т о р ғ а н ;  изолировочные ма
териалы и з о л я ц и я л а у с ы  м а т е р и а л д а р

ИЗОЛЙТОР м и з о л я т о р  (1. физ. электр то- 
гын цткәрмәй торган материал 2 .  тех. электр

цткәргесен беркетә торган быяла йәки ролик 
3. ауырыуҙар, енәйәтселәр һ.б. осоп айырым 
бцлмә); высоковольтные изоляторы ю ғ а р ы  

в о л ь т л ы  и з о л я т о р ҙ а р ;  помещать животных в 
изолятор м а л д а р ҙ ы  и з о л я т о р ғ а  ҡ у й ы у

ИЗОЛЯЦИОННЫЙ, а я ,  о е  и з о л я ц и я  . . . ы ,  

и з о л я ц и я л а у  . . . ы ;  изоляционная камера и з о л я 

ц и я  к а м е р а һ ы ;  изоляционная лента и з о л я ц и я  

т а ҫ м а һ ыизолйция ж 1. см. изолйровать, изолйро 
ваться; изоляция заразных больных й о ғ о ш л о  

а у ы р ы у ҙ а р ҙ ы  и з о л я ц и я л а у  2. тех. и з о л я ц и я ;  ре
зиновая изоляция р е з и н а  и з о л я ц и я

ИЗОМЁРЫ мн. (ед. изомёр м); хим. и з о -  

м е р ҙ а р  (составы һәм молекулалар массаһы 
берҙәй булып, төҙөлөшө, физик һәм химик 
цҙенсәлектәре ягынан цҙ-ара айырылып торган 
химик берләшмәләр)

ИЗОМ ОРФЙЗМ  м; хим. и з о м о р ф и з м  (хи
мик составы һәм кристаллик формалары 
менән бер цк типтагы матдәләрҙең иретмәлә 
ҡушылып, ҡатнаш составлы кристалдар 
бцлеп сыгарыу һәләте)

ИЗОРВАТЬ сов. что й ы р т ҡ ы с л а у ,  й ы р т ҡ ы с -  

л а п  б ө т ө р ө ү ;  изорвать письмо х а т т ы  й ы р т ҡ ы с л а у ;  

изорвать одежду к е й е м д е  й ы р т ҡ ы с л а п  б ө т ө р ө ү  

ИЗОРВАТЬСЯ сов. й ы р т ҡ ы с л а н ы п  б ө т ө ү ;  

одежда изорвалась к е й е м  й ы р т ҡ ы с л а н ы п  б ө т к ә н  

ИЗОТЁРМА ж и з о т е р м а  (1. геогр. картала 
бер төрлө урта температуралы урындарҙы 
тоташтырыусы һыҙыҡ 2 . физ. дәцмәлдәр 
араһындағы бәйләнеште даими температура 
ваҡытында һцрәтләцсе һыҙыҡ)изотбпы мн. ( ед. изотоп м); спец. и з о т о п 

т а р ;  радиоактйвные изотбпы р а д и о а к т и в  и з о т о п 

т а р ;  изотбпы урана у р а н  и з о т о п т а р ы ;  устойчи
вые изотбпы т о т о р о ҡ л о  и з о т о п т а р

ИЗОЩРЕННОСТЬ ж һ и ҙ г е р л е к ,  к а м и л л ы ҡ ,  

с о с л о ҡ ,  з и р ә к л е к ;  изощрённость ума а ҡ ы л  к а 

м и л л ы ғ ы

и з о щ р е н н ы й , - а я ,  - о е  1. прич. от изощ
рить 2. прил. ү т к е р ,  һ и ҙ г е р ,  з и р ә к ,  с о с ,  н е с к ә ,  

н ә з ә к ә т л е ;  изощрённый ум һ и ҙ г е р  а ҡ ы л ;  изощ
рённый вкус н е с к ә  з а у ы ҡ  3. прил. с и г е н ә  е т к ә н ,  

а я у һ ы ҙ ,  х а я һ ы ҙ ;  изощрённая жестокость 
а я у һ ы ҙ  ҡ а т ы л ы ҡ

ИЗОЩ РИТЬ сов. что ү т к е р  ( һ и ҙ г е р )  и т е ү ,  

ү ҫ е ү ,  һ и ҙ г е р л ә т е ү ,  к а м и л л а ш т ы р ы у ,  я ҡ ш ы р т ы у ;  

изощрйть слух и ш е т е ү  һ ә л ә т е н  я ҡ ш ы р т ы у

ИЗОЩРИТЬСЯ сов. ү т к е р л ә н е ү ,  к а м и л л а 

ш ы у ,  ш ы м а р ы у ;  изощрйлся в наблюдательности 
к ү ҙ ә т е ү с ә н л е г е  к а м и л л а ш т ы ;  изощрйлся в 
выдумках у й л а п  с ы ғ а р ы у  һ ә л ә т е  ш ы м а р ҙ ы  

ИЗОЩРЙТЬ несов. см. изощрйть 
ИЗОЩРЙТЬСЯ несов. см. изощриться 
ИЗ-ПОД и  ИЗ-ПОД О предлог с род. п. 

1. (при обозначении направленности действия 
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ИЗУВЕЧЕННЫЙ
из места, находящегося под чем-л.) аҫтынан, 
түбәндән; из-под земли ер аҫтынан

2. (при обозначении происхождения, отправ
ления, появления из окрестностей какого-л. 
населённого пункта) яғынан, эргәһенән; он из- 
под Оренбурга ул Ырымбур яғынан

3. (при обозначении освобождения от че- 
го-л.) -дан/-дэн; вывести из-под удара бәләнән 
алып ҡалыу; освободить из-под следствия тик 
шереүҙән ҡотҡарыу

4. (при указании прежнего назначения 
предмета) -дан/-дән, бушаған; ящик из-под по
суды һауыт-һабанан бушаған йәшник ♦ из-под 
(самого) носа у кого танау аҫтынан; из-под 
палки көслөк менән, мәжбүри рәүештә; из-под 
полы итәк аҫтынан

ИЗ-ПОД О предлог см. из-под 
ИЗРАЗЁЦ м сынаяҡ кирбес, кафель 
ИЗРАЗЦбВЫ Й, -ая, -ое сынаяҡ кирбес, ка

фель; изразцовая печь кафель мейес
ИЗРАИЛЬТЯНЕ мн. израиллелэр, Израиль 

халҡы / /  ед. израильтянин м Израиль ир-аты; 
израильтянка ж Израиль ҡатын-ҡыҙы

ИЗРАНИТЬ сов. кого-что яралап (йәрәхәт
ләп) бөтөрөү; изранить всё тело тәнде йәрәхәт
ләп бөтөү

ИЗРАСХОДОВАТЬ сов. что тотоп бөтөрөү, 
тотоноп бөтөү, сарыф итеү; израсходовать 
деньги аҡсаны тотоноп бөтөү

ИЗРАСХОДОВАТЬСЯ сов. тотолоп (сарыф 
ителеп) бөтөү; деньги израсходуются аҡса тото
лоп бөтә; бензйн израсходовался бензин сарыф 
ителеп бөткән

ИЗРЕДИТЬ сов. что (үтә) һирәкләү (цҫем- 
лекте)

ИЗРЕДКА нареч. һирәк(ләп), ара-тирә, һи
рәк-һаяҡ, әллә ниҙә бер; изредка видеться 
һирәкләп күрешеү; менять изредка ара-тирә 
алмаштырыу; писать изредка әллә ниҙә бер 
яҙыу

ИЗРЕЖЁННЫЙ и ИЗРЁЖЕННЫЙ, ая, ое
1. прич. от изредйть 2. прил.; с.-х. (үтә) һирәк, 
һирәк сәселгән (шытып сыҡҡан); изрежённые 
всходы свёклы сөгөлдөрҙөң үтә һирәк шытымы; 
изрёженный лес үтә һирәк урман

ИЗРЁЖИВАТЬ несов. см. изредйть 
ИЗРЁЗАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от изре

зать 2. прил. (неровный) йырғыланған, йырғы
ланып бөткән; изрезанная местность йырғыла
нып бөткән урын

ИЗРЁЗАТЬ сов. 1. что тураҡлап (турап, 
киҫкеләп) бөтөрөү; изрезать материю тауарҙы 
киҫкеләп бөтөрөү 2. кого-что телгеләү, телгеләп 
(ҡырҡҡылап) бөтөрөү; изрезать ноги о камни 
аяҡты ташҡа телгеләп бөтөрөү 3. что йырғылау, 
йырғылап бөтөрөү; волны изрезали берег 
тулҡын ярҙы йырғылап бөтөргән

ИЗРЁЗАТЬСЯ с о в р а з г .  йәрәхәтләнеү, тел
геләнеү, киҫелеү; изрезаться стёклами быялаға 
киҫелеү

ИЗРЁЗЫВАТЬ несов. см. изрезать 
ИЗРЕКАТЬ несов. см. изрёчь
ИЗРЕЧЁНИЕ с хикмәтле (тәрән мәғәнәле) 

һүҙ, әйткән һүҙ; изречения велйких людей 
бөйөк кешеләрҙең тәрән мәғәнәле һүҙҙәре

ИЗРЁЧЬ сов. что и без доп.', уст., трад.-по
эт. һөйләп (әйтеп) биреү; изрёчь йстину 
дөрөҫлөктө әйтеп биреү

ИЗРЕШ ЕТИТЬ сов. кого-что тишкеләп 
(селтәрләп) бөтөрөү; изрешетйть пулями пуля
лар менән тишкеләп бөтөрөү

ИЗРЕШ ЕТЙТЬСЯ сов. тишкеләнеп 
(селтәрләнеп) бөтөү

ИЗРУБАТЬ несов. см. изрубйть 
ИЗРУБИТЬ сов. 1. что тураҡлау, тураҡлап 

бөтөрөү, тапау; изрубйть на дрова утынға ту
раҡлау; изрубйть мясо на котлеты котлетҡа ит 
тапау 2. кого (убитъ) ҡырып (турап) бөтөрөү; 
изрубйть врага дошманды ҡырып бөтөрөү

ИЗРУГАТЬ сов. кого-что', разг. ныҡ (һүгеп) 
әрләп ташлау, эт итеп һүгеү

ИЗРУГАТЬСЯ сов.', разг. һүгенеү, әрләшеү 
ИЗРЫГАТЬ несов. что 1. кикереү, кикереп 

ебәреү 2. перен. сәсеү; пушки изрыгали дым и 
пламень пушкалар ялҡын һәм төтөн сәсә ине 
3. перен. яуҙырыу; изрыгать проклятье ҡарғыш 
яуҙырыу

ИЗРЫГНУТЬ сов. см. изрыгать
ИЗРЫТЫИ, -ая, -ое 1. прич. от изрыть 

2. прил. ҡаҙылып (аҡтарылып) бөткән; изрытая 
дорога аҡтарылып бөткән юл

ИЗРЫТЬ сов. что ҡаҙып (соҡоп) бөтөрөү, 
аҡтарып ташлау; снаряды изрыли поле снаряд
тар яланды аҡтарып ташланы

ИЗРЙДНЫЙ, -ая, -ое разг. 1. уст. яҡшы, 
һәйбәт; изрядная подготовка яҡшы әҙерлек; из
рядное воспитание һәйбәт тәрбиә 2. байтаҡ, 
шаҡтай, арыу ғына, күп кенә; изрядная сумма 
денег байтаҡ аҡса; там изрядная скука унда 
шаҡтай күңелһеҙ

ИЗУВЁР м 1. (фанатик) изувер 2. яуыз, 
ҡанһыҙ (рәхимһеҙ) кеше; фашйстские изуверы 
фашист яуыздары

ИЗУВЁРСКИЙ, -ая, -ое рәхимһеҙ, аяуһыҙ, 
ҡанһыҙ, мәрхәмәтһеҙ, шәфҡәтһеҙ; изуверские 
пытки аяуһыҙ яза

ИЗУВЁРСТВО с 1. (фанатизм) изуверлыҡ, 
дини фанатиклыҡ 2. үтә ҡанһыҙлыҡ, яуыздарса 
ҡыланыш

ИЗУВЁРСТВОВАТЬ несов. яуыздарса ҡыла
ныу (эш итеү)

ИЗУВЁЧЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от изу
вечить 2. прил. имгәтелгән, зәғифләндерелгән, 
имгәнгән, зәғифләнгән; изувеченный боец  
зәғифләнгән һалдат 3. прил. (о вещах, предме- 

415



ИЗУВЕЧИВАТЬ
max) эштән сығарылған; изувеченные пушки 
эштән сыҡҡан пушкалар 4. в знач. сущ. изу
веченный м и изувеченная ж зәғиф, ғәрип 
(кеше)

ИЗУВЕЧИВАТЬ несов. см. изувечить 
ИЗУВЕЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. изувечить

ся 2. страд, от изувечивать
и з у в е ч и т ь  сов. кого-что 1. (искалечить) 

зәғифләү, имгәтеү; его ногу изувечило осколком
снаряда аяғын снаряд ярсығы зәғифләгән 
2. (привести в негодность, исковеркать) эштән 
сығарыу, боҙоу, боҙоп ташлау

ИЗУВЕЧИТЬСЯ сов. зәғифләнеү, зәғиф
ләнеп (имгәнеп) бөтөү

ИЗУКРАСИТЬ сов. кого-что 1. биҙәү, би
ҙәкләү; изукрасить здание флагами йортто 
флагтар менән биҙәү 2. разг. бысратып (йәм
һеҙләп) бөтөрөү; изукрасил лицо сажей битен 
ҡором менән бысратып бөткән 3. разг., upon, 
(избить до синяков) биҙәү, матурлау; кто тебя 
так изукрасил? кем һине шулай матурланы? 

ИЗУКРАШИВАТЬ несов. см. изукрасить 
ИЗУМЙТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое иҫ киткес, һоҡ

ланғыс, һоҡландырғыс, таң ҡалырлыҡ; изу
мительный роман һоҡландырғыс роман; изу
мительный талант һоҡланғыс талант

ИЗУМИТЬ сов. кого-что таң ҡалдырыу, шаҡ 
ҡатырыу, һоҡландырыу; изумить игрой на 
скрйпке скрипкала уйнауы менән һоҡландырыу 

ИЗУМИТЬСЯ сов. таң (хайран) ҡалыу, 
һоҡланыу, иҫ китеү

ИЗУМЛЕНИЕ с таң (хайран) ҡалыу, шаҡ 
ҡатыу; прийтй в изумление таң ҡалыу

и з у м л ё н н ы й , -ая, -ое 1. прич. от изу
мить 2. прил. аптыраған, иҫе киткән; изумлён
ный вид аптыраған ҡиәфәт

ИЗУМРУД м зөбәржәт; перстень с изум
рудом зөбәржәт ҡашлы йөҙөк

ИЗУМРУДНЫЙ, -ая, -ое 1. зөбәржәт ...ы; 
изумрудные копи зөбәржәт копиҙәре 2. зөбәр
жәтле, зөбәржәт ҡашлы; изумрудный перстень 
зөбәржәт ҡашлы йөҙөк 3. (о цвете) зөбәржәт 
төҫлө, асыҡ йәшел; изумрудная зелень асыҡ 
йәшел үлән

ИЗУРОДОВАННЫЙ, ая, ое 1. прич. от 
изуродовать 2. прил. йәмһеҙләнеп (ғәрипләнеп, 
имгәнеп) бөткән; изуродованное лицо 
йәмһеҙләнеп бөткән йөҙ; изуродованная рука 
имгәнеп бөткән ҡул 3. прил. ҡыйралған, эштән 
сыҡҡан, яраҡһыҙ хәлгә килгән, боҙолған, ва
тылған, емерелгән, ҡыйралып боҙолған; изу
родованный танк ҡыйралған танк; изуродован
ный корабль эштән сыҡҡан карап

ИЗУРбДОВАТЬ сов. кого-что 1. (искале
чить, изувечить) ғәрипләү, имгәтеү 2. ныҡ 
йәмһеҙләү; оспа изуродует лицо сәсәк битте 
йәмһеҙләй 3. ватып (емереп, аҡтарып, боҙоп) 
бөтөрөү (ташлау); снаряды изуродовали землю

снарядтар ерҙе аҡтарып ташлаған 4. перен. (ис
казить, испортить) боҙоу, үҙгәртеү, боҙоп күр
һәтеү; изуродовать мысль фекерҙе боҙоп күр
һәтеү

ИЗУРбДОВАТЬСЯ сов. 1. имгәнеү, ғәрип
ләнеү 2. перен. боҙолоу, үҙгәреү

ИЗУСТНЫЙ, -ая, -ое телдән, телдән һөйләнә 
торған, телдән-телгә күскән; изустное предание 
телдән-телгә күскән риүәйәт 

ИЗУЧАТЬ несов. см. изучить 
ИЗУЧЕНИЕ с см. изучить — изучать; изу

чение языков телдәр өйрәнеү; изучение при
роды тәбиғәтте өйрәнеү

ИЗУЧЕННОСТЬ ж өйрәнелеү, тикшерелеү; 
малая изученность явления күренештең аҙ 
өйрәнелгән булыры

и з у ч е н н ы й , -ая, -ое 1. прич. от изучйть 
2. прил. билдәле (таныш, өйрәнелгән) булған; 
изученный материал билдәле булған материал 

ИЗУЧИТЬ сов. кого-что 1. өйрәнеү; изучйть 
иностранный язык сит тел өйрәнеү; изучйть опыт 
тәжрибә өйрәнеү 2. өйрәнеү, тикшереү; изучйть 
древнюю рукопись боронғо ҡулъяҙманы тикше
реү; изучйть народное творчество халыҡ ижадын 
өйрәнеү; изучйть обстановку хәлде тикшереү; 
изучйть местность урынды өйрәнеү; изучйть ха
рактер товарища иптәшеңдең холҡон өйрәнеү 

И ЗЪ ... приставка см. из...
ИЗЪЕДАТЬ несов. см. изъесть 
ИЗЪЁЗДИТЬ сов. что\ разг. 1. йөрөп (гиҙеп, 

ҡыҙырып) сығыу; изъездить всю страну бөтә 
илде йөрөп сығыу 2. (испортить, повредить ез
дой) йөрөп боҙоп (йырғылап) бөтөрөү; 
изъездить дорогу юлды йөрөп боҙоп бөтөрөү 

ИЗЪЁЗЖ ЕННЫ Й, -ая, -ое 1. прич. от 
изъездить 2. прил. күп йөрөүҙән боҙолған; 
изъезженная дорога күп йөрөүҙән боҙолған юл 

ИЗЪЁСТЬ сов. что. 1. ҡырҡып (киҫеп, 
ашап) бөтөрөү; моль изъела сукно буҫтауҙы 
көйә ҡырҡып бөтөргән 2. (о едких веществах) 
яндырыу, ашау, киҫеү; кислота изъела ткань 
туҡыманы кислота яндырған

ИЗЪЯВЙТЕЛЬНЫЙ: изъявйтельное накло 
нёние грам. хәбәр һөйкәлеше

ИЗЪЯВИТЬ сов. что белдереү, әйтеү; изъя
вить своё желание үҙ теләгеңде әйтеү; изъявйть 
согласие ризалыҡ белдереү

ИЗЪЯВЛЁНИЕ с см. изъявлять; изъявление 
благодарности рәхмәт әйтеү

ИЗЪЯВЛЯТЬ несов. см. изъявйть изъян м етешһеҙлек, кәмселек, ғәйеп, зыян; 
товар с изъяном кәмселекле тауар

ИЗЪЯСНЯТЬСЯ несов. һөйләшеү, һөйләшә 
белеү; хорошо изъясняться по англййски инг 
лизсә яҡшы һөйләшеү

ИЗЪЙТИЕ С С М .  ИЗЪЯТЬ изъять сов. что 1. алыу, алып ташлау, 
ҡулланыуҙан (көсөнән) сығарыу; изъять кнйгу 
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иллюзионист
из продажи китапты һатыуҙан алыу 2. тартып 
алыу; изъять документы документтарҙы тартып 
алыу

ИЗЫМАТЬ несов. см. изъять 
ИЗЫСКАНИЕ с 1. см. изыскать; изыскание 

дополнительных средств өҫтәмә саралар табыу 
2. обычно мн. изыскания тикшеренеүҙәр, эҙлә
неүҙәр; геологические изыскания геологик 
эҙләнеүҙәр

ИЗЫСКАННОСТЬ ж ҡупшылыҡ, нәфислек, 
нескәлек, нәзәкәтлелек; изысканность наряда 
кейемдең ҡупшылығы

и з ы с к а н н ы й , -ая, -ое 1. прич. от изы
скать 2. прил. нәфис, нескә, ҡупшы, нәзәкәтле; 
изысканный наряд ҡупшы кейем

ИЗЫСКАТЕЛЬ м эҙләнеүсе, тикшеренеүсе; 
инженёр-изыскатель инженер-тикшеренеүсе 

ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ, ая, ое эҙләнеүсе 
...ы, тикшеренеүсе ...ы; изыскательская партия 
тикшеренеүселәр партияһы

ИЗЫСКАТЬ сов. что; книжн. эҙләп (эҙ
ләнеп, тикшеренеп) табыу; изыскать средства 
саралар эҙләп табыу

ИЗЫСКАТЬСЯ сов; книжн. (эҙләп) табы
лыу; изыскались новые источники яңы
сығанаҡтар табылды

ИЗЫСКИВАТЬ несов. 1. см. изыскать
2. что (производитъ исследования) тикшере
неү, эҙләнеү; изыскивать новые методы яңы 
алымдар эҙләнеү

и з к 5б р  м изюбр (болан төрө)
ИЗК5М м йөҙөм; булочка с изюмом йөҙөмлө 

күмәс
и з н Зм и н а  ж; разг. бер бөртөк йөҙөм, йөҙөм 

бөртөгө
и з н Зм и н к а  ж 1. уменъш. от изюмина

2. перен. үҙенсәлек, һөйкөмлөлөк; человек с 
изюминкой (үҙенә тартып торған) һөйкөмлө ке
ше

ИЗЮМНЫЙ, -ая, -ое йөҙөм ...ы, йөҙөмдән; 
изюмный вкус йөҙөм тәме; изюмное вино йөҙөм 
шарабы

ИЗЙЩЕСТВО с нәфислек, матурлыҡ, зифа
лыҡ; изящество рисунка һүрәттең нәфислеге; 
внешнее изящество тышҡы нәфислекизящный, -ая, -ое 1. нәфис, матур, зифа, 
күркәм; изящное платье матур күлдәк; изящная 
фигура зифа буй 2. в знач. сущ. изящное с ма
турлыҡ, нәфислек, зифалыҡ, күркәмлек ♦ 
изящные искусства уст. нәфис сәнғәт (рәсем 
сәтәте, һынлы сәшәт, музыка)

ИКАНИЕ с осҡолоҡ тотоу, тамаҡ саҡырыу, 
сиҡаҡлау, сиҡылдау

ИКАТЬ несов. осҡолоҡ тотоу, тамаҡ саҡы
рыу, осҡолоҡлау, сиҡаҡлау, сиҡылдау; икать от 
холодной воды һыуыҡ һыуҙан сиҡаҡлау; ребё
нок икает баланың тамағы саҡыра

ИКАТЬСЯ несов. кому безл.; разг. сиҡаҡла- 
тыу, сиҡылдатыу; мне что-то икается нишләптер 
сиҡаҡлата

И К бН А  ж тәре, икона; креститься перед
иконой тәре алдында суҡыныу 

И КбТА ж осҡолоҡ, сиҡаҡ 
ИКРА I ж 1. ыуылдырыҡ; зернйстая икра

бөртөклө ыуылдырыҡ; кетовая икра кета ыуыл
дырығы; красная икра ҡыҙыл ыуылдырыҡ; осе
тровая икра бикре ыуылдырығы; метание икры 
ыуылдырыҡ сәсеү 2. (кушанье из овощей) ик
ра; баклажанная икра баклажан икраһы 

и к р А и  Ж  СМ.  икры 
ИКРИНКА ж ыуылдырыҡ бөртөгө 
ИКРИСТЫИ, -ая, -ое (күп) ыуылдырыҡлы; 

икрйстая щука ыуылдырыҡлы суртан 
ИКРОМЕТАНИЕ с ыуылдырыҡ сәсеү 
ИКРЫ мн. (ед. икра ж) балтыр, балтыр ите 
И К РЯ Н бЙ , -ая, -ое 1. ыуылдырыҡлы; икря

ная рыба ыуылдырыҡлы балыҡ 2. ыуылдырыҡ 
...ы; икряной бочонок ыуылдырыҡ мискәһе 

ИКС м икс (1. латин алфавитында аҙаҡтан 
өсөнсө хәреф 2. мат. шул хәреф менән 
кцрһәтелгән билдәһеҙ дәцмәл)

ИЛ м ләм, мәте; целебный ил шифалы ләм; 
измазаться йлом ләмгә буялыу; оседание йла 
ләм ултырыу

Й ЛИ и разг. ИЛЬ союз 1. разд. (употребля
ется при сопоставлении предложений или от
дельных членов предложения) йәки, йэ; сегодня 
йли завтра бөгөн йәки иртәгә

2. разд .-перечислит. (объединяет предложе
ния или отдельные члены предложения при 
перечислении) йэ; йли кофе, йли чай йә ҡәһүә, 
йә сәй

3. присоед. (при перечислении употребляет
ся для присоединения последних членов пере
числения) йә, йә булмаһа; поищй в шкафу йли 
на полке шкафтан, йә булмаһа кәштәнән эҙлә

4. противит. (указывает на взаимосвязь дей
ствий, по значению соответствует словам 
“иначе", “в противном случае") юҡһа, юғиһә; 
уймйсь, йли худо будет тыныслан, юғиһә, насар 
булыр

5. поясн. (употребляется при введении 
вставных слов, по значению соответствует 
словам “то есть", “иными словами") йәғни, 
икенсе төрлө әйткәндә; педагог, йли учйтель пе
дагог, йәғни уҡытыусы

6. әопр.; разг. (ә әопр. предложениях в 
значении “разве?", “неужели?", “может 
бытъ?") әллә; йли ты не слыхал об этом? әллә 
һин был турала ишетмәнеңме?

ЙЛИСТЫЙ, -ая, -ое ләмле, мәтеле; йлистая 
почва мәтеле тупраҡ; йлистый пруд ләмле быуа 

ИЛЛЮ ЗИОНИСТ м; цирк. иллюзионист 
(артист); выступление иллюзионйста иллюзио 
нист сығышы 
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иллюзия
иллюзия ж иллюзия (1. тойғоноң алдау ы 

нигеҙендә ысынбарлыҡты боҙоп кцҙ алдына 
килтерец 2. тормошҡа ашмай торған өмөт, 
хыял); иллюзия движения хәрәкәт иллюзияһы; 
предаваться иллюзиям иллюзияға бирелеү

ИЛЛЮ ЗбРНЫ Й, -ая, -ое хыялдағы, тор
мошҡа ашмай торған, буш; иллюзорные на
дежды хыялдағы өмөттәр; иллюзорные резуль
таты тормошҡа ашмай торған һөҙөмтәләр

иллюминатор I м иллюминатор (карап
та, самолётта һ.б. тцңәрәк тәҙрә); бортовые 
иллюминаторы борт иллюминаторҙары

иллюминатор п м иллюминация белгесе 
ИЛЛЮМИНАЦИбННЫЙ, ая, ое иллюми 

нация ...ы; иллюминационные огни иллюмина 
ция уттары

ИЛЛЮМИНАЦИЯ ж иллюминация (бай
рамдарҙа урамдарҙы, йорттарҙы яҡтыртыу, 
биҙәц); праздничная иллюминация байрам ил 
люминацияһы; разноцветная иллюминация 
төрлө төҫтәге иллюминация

ИЛЛЮМИНЙРОВАТЬ сов., несов. что ил
люминациялау, иллюминация яһау; иллюми
нировать город ҡаланы иллюминациялау

ИЛЛЮСТРАТЙВНОСТЬ ж иллюстратив
лыҡ, күргәҙмәлелек

ИЛЛЮСТРАТЙВНЫЙ, -ая, -ое иллюстра
тив, күргәҙмә; иллюстративный метод күргәҙмә 
ысул; иллюстративный материал күргәҙмә 
материал

ИЛЛЮСТРАТОР м иллюстратор (тексҡа 
һцрәттәр эшләцсе рәссам)

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ж 1. см. иллюстрйрование 
2. иллюстрация, һүрәт; книга с иллюстрациями 
иллюстрациялы (һүрәтле) китап

ИЛЛЮСТРЙРОВАНИЕ с см. иллюстрйро 
вать

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ, ая, ое 1. прич. 
от иллюстрйровать 2. прил. иллюстрациялы; 
иллюстрйрованный журнал иллюстрациялы 
журнал

ИЛЛЮСТРЙРОВАТЬ сов., несов. что 1. ил
люстрациялау; иллюстрйровать кнйгу китапты 
иллюстрациялау 2. перен. аңлатыу ( црнәктәр 
кцрһәтеп); иллюстрйровать свою мысль при
мером үҙ фекереңде миҫалдар менән аңлатыу иловыи, ая, ое см. йлистый; йловое дно 
рекй йылғаның ләмле төбөилбт м 1. илот (Боронғо Спартала хөкц- 
мәт милке иҫәпләнгән ерҙе эшкәртецсе) 2. пе
рен., книжн. ҡол

ИЛЬ союз/, раз г. см. йли 
ИЛЬКА ж илька (йәнлек һәм уның тиреһе) ильм м йыла; горный ильм тау йылаһы 
ИЛЬМЁНЬ и ЙЛЬМЕНЬ м бәләкәй күл 
ЙЛЬМОВНИК м йылалыҡ 
ЙЛЬМОВЫЙ, ая, ое йыла ...ы; йльмовая 

кора йыла ҡабығы

ИМАЖИНИЗМ м имажинизм (сәнғәттең 
идеялылығын инҡар иткән ағым) 

ИМАЖИНЙСТ м имажинист 
ИМАМ м имам (1. мосолмандарҙың дин баш

лығы 2. ҡайһы бер мосолман илдәрендә дәцләт 
башында тороусы 3. мәсеттәге дин әһеле) 

ИМБЙРНЫИ, -ая, -ое 1. имбир ...ы; им 
бйрные лйстья имбир япраҡтары; имбйрное 
масло имбир майы 2. имбирлы; имбйрные 
пряники имбирлы перәниктәр

ИМ БИРЬ м имбир (1 . тамыры эфир 
майҙарына бай тропик цҫемлек 2. уның тамы
рынан эшләнгән тәмләткес)

ИМЁНИЕ с имение (алпауыт хужалығы) 
ИМЕНЙННИК м и ИМЕНЙННИЦА ж 

тыуған көнөн туйлаған кеше ♦ сидеть как име 
нйнник тыуған көнөн туйлағандай тик ултырыу 

ИМЕНИНЫ только мн. исем туйы (право
славие һәм католик динендәгеләрҙә)

ИМЕНЙТЕЛЬНЫИ: именйтельный падеж 
грам. төп килеш

ИМЕНЙТЫЙ, -ая, -ое атаҡлы, танылған, 
оло, ҙур; именйтый гость ҙур ҡунаҡ

ЙМЕННО частица 1. (при указании на 
какой-л. член предложения) тап, нәҡ, һуң; кто 
йменно кем һуң; это йменно он был нәҡ ул 
2. (при уточняющих членах предложения) атап 
әйткәндә, йәғни; лйственные деревья, а йменно 
дуб, берёза, осйна япраҡлы ағастар, йәғни 
имән, ҡайын, уҫаҡ

И М ЕН Н бЙ , -ая, -ое 1. исемле, исеме 
ҡуйылған; именное кольцо исеме ҡуйылған бал
даҡ; именные часы исемле сәғәт 2. грам. исем; 
именное склонение исемдәрҙең килеш менән 
үҙгәреше ♦ именной спйсок исемлек (исем һәм 
фамилиялар кцрһәтеп төҙөлгән исемлек)

ИМЕНОВАТЬ несов. кого-что атау, исемләү, 
исем ҡушыу (биреү)

ИМЕНОВАТЬСЯ несов. аталыу, исемләнеү 
ИМЁТЬ несов. кого-что; в разн. знач. (обла

дать, располагать кем-чем-л.) эйә, эйә булыу, 
бар, булыу, -лы/-ле булыу; (с отрицанием) юҡ, 
булмау; иметь деньги аҡсалы булыу; иметь зна
чение әһәмиәте бар; иметь при себе паспорт 
паспорттың үҙең менән булыуы; комната имеет 
одно окно бүлмәнең бер тәҙрәһе бар; он имеет 
детей уның балалары бар; ты имеешь воз
можность һинең мөмкинлегең бар; не имею 
времени ваҡытым юҡ ♦ иметь в виду кого-что 
иҫтә тотоу; иметь голову на плечах аҡыллы бу
лыу, аҡыл менән эш итә белеү; иметь дело с 
кем-чем эш итеү; иметь зуб на (против) кого 
берәйһенә асыу тотоу, үс һаҡлау; иметь место 
ғәмәлдә булыу, урын алыу

ИМЁТЬСЯ несов. бар (булыу); (с отрица
нием) юҡ; имеются новые сведения яңы 
мәғлүмәттәр бар; препятствий не имеется ҡар-



ИМПРЕССИОНИСТ
шылыҡтар юҡ ♦ иметься в виду күҙ уңында 
булыу

ИМИТАТОР м имитатор (1. берәйһенең 
һөйләцен, йәнлек, ҡош тауышын оҫта ҡабат
лаусы 2. ниндәйҙер приборҙың, ҡоролманың 
кцсермәһе); имитатор кабйны космйческого ко
рабля йыһан карабының кабина имитаторы 

ИМИТАЦИЯ ж 1. см. имитйровать 2. (под
делка) оҡшатып яһалған (нәмә); имитация 
жемчуга ынйыға оҡшатып яһалған 3. муз. ими
тация (музыкаль әҫәрҙе икенсе тауышта 
ҡабатлау)

ИМИТИРОВАТЬ несоә. 1. кого-что оҡша
тып (булып, үсекләп) һөйләү (ҡысҡырыу, һай
рау, ҡыланыу); имитйровать пение соловья һан 
дуғас булып һайрау 2. что оҡшатып яһау (эш
ләү); имитйровать золото алтынға оҡшатып 
яһау 3. муз. имитациялау (музыкаль әҫәрҙе 
икенсе тауышта ҡабатлау)

ИММАНЁНТНЫЙ, -ая, -ое книжн. имма- 
нент, эске (әйберҙең эске тәбигәтенә хас 
булган); имманентные законы производства 
етештереүҙең эске закондары (ҡанундары); им
манентная причйна имманент (эске) сәбәп 

ИММИГРАНТ м и ИММИГРАНТКА ж им 
мигрант (даими йәшәц өсөн килецсе сит ил ке
шеһе)', стать иммигрантом иммигрант булып 
китеү

ИММИГРАНТСКИЙ, -ая, -ое иммигрант
лыҡ; иммигрантские права иммигрантлыҡ 
хоҡуҡтары

ИММИГРАЦИбННЫЙ, -ая, -ое иммиграция 
...ы; иммиграционные законы иммиграция 
закондары (ҡанундары)

ИММИГРАЦИЯ ж 1. иммиграция; жить в 
иммиграции иммиграцияла йәшәү 2. собир. им
мигранттар

ИММИГРИРОВАТЬ сов., несов. сит илгә 
күсеп килеү, иммиграцияға китеү 

ИММОРТЁЛЬ Ж үлмәҫгөл 
ИММУНИЗАЦИЯ Л к; мед. см. иммунизйро- 

вать
ИММУНИЗЙРОВАТЬ сов., несоә. кого- 

что-л.; мед. иммунизациялау, иммунитет булды
рыу; иммунизйровать органйзм организмда им 
мунитет булдырыу

и м м у н и т е т  м иммунитет (1. мед. орга
низмдың йогошло ауырыуҙарга бирешмәце 
2. юр. дәцләт хеҙмәтендәге билдәле бер ке
шеләргә ҡайһы бер закондарҙың ҡагылмауы)', 
врождённый иммунитет тыумыштан булған им
мунитет; приобретённый иммунитет булды 
рылған иммунитет; дипломатйческий иммунитет 
дипломаттар иммунитеты

ИММУННЫЙ, ая, ое мед., биол. иммуни
тетлы, ағыуға бирешмәү(сән); иммунные свойст
ва животных хайуандарҙың ағыуға бирешмәү 
үҙенсәлектәре

ИММУНОЛбГИЯ ж иммунология (орга
низмдың йогошло ауырыуҙарга бирешмәце ту- 
раһындагы фән); заниматься иммунологией им
мунология менән шөғөлләнеү

ИМПЕРАТИВ м 1. книжн. (повеление) бойо
роҡ, ҡәтғи талап; нравственный императйв ҡәтғи 
рухи талап 2. грам. бойороҡ ҡылым

ИМПЕРАТЙВНЫЙ, -ая, -ое книжн. ҡәтғи; 
императйвное указание ҡәтғи күрһәтмә; импера- 
тйвный тон ҡәтғи тон

ИМПЕРАТОР м император 
ИМПЕРАТОРСКИЙ, -ая, -ое император ...ы; 

императорский дворец император һарайы; импе
раторский тйтул император титулы

ИМПЕРАТРЙЦА ж 1. (жена императора) 
император ҡатыны 2. (титул) император ҡатын 

ИМПЕРИАЛИЗМ м империализм 
ИМПЕРАЛЙСТ м империалист 
ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое импе 

риалистик; империалистическая война империа
листик һуғыш; империалистические страны им
периалистик илдәр; империалистические проти
воречия империалистик ҡаршылыҡтар

и м п е р и я  ж империя (1. башында импера
тор торган монархия дәцләте 2. эре империа
листик колониаль дәцләт); велйкая империя 
бөйөк империя

ИМПЁРСКИЙ, -ая, -ое империя ...ы; им
перская армия империя армияһы; имперский 
герб империя гербы

ИМПОЗАНТНОСТЬ ж мөһабәтлек, күр
кәмлек

ИМПОЗАНТНЫЙ, ая, ое мөһабәт, күркәм; 
импозантная внешность күркәм ҡиәфәт

ИМПОНИРОВАТЬ несов. кому-чему и без 
доп. яҡшы ҡараш тыуҙырыу, йәлеп итеү, хөрмәт 
(ихтирам) уятыу; импонйровать свойм слушате
лям тыңлаусыларҙа үҙеңә ҡарата хөрмәт уятыу 

ИМПОРТ м импорт; готовить на импорт им
портҡа әҙерләү

ИМПОРТЕР м ; спец, импортёр 
ИМПОРТИРОВАТЬ сов., несоә. что сит 

илдән (тауар) индереү
Им п о р т н ы й , -ая, -ое импорт ...ы, сит 

илдән индерелгән; импортный товар импорт 
тауары, сит илдән индерелгән тауар 

ИМПОТЁНТ м; мед. импотент импотЁнция ж; физиол. импотенция 
(ирҙәрҙәге енси көсһөҙлөк)

ИМПРЕСАРИО м нескл. импресарио (кон
церттар, төрлө тамашалар ойоштороусы ар- 
тист-эшҡыуар)

ИМПРЕССИОНЙЗМ м импрессионизм 
(X IX  б. урталарында әҙәбиәттә һәм сәнгәттә 
ижадсының нескә шәхси тойголарын сагыл- 
дырган йцнәлеш)

ИМПРЕССИОНЙСТ м импрессионист (им
прессионизм йцнәлешенән барыусы)

Ы '



ИМПРЕССИОНИСТИЧЕСКИЙ
ИМПРЕССИОНИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое им

прессионистик; импрессионистическая музыка 
импрессионистик музыка

ИМПРЕССИОНИСТСКИЙ, -ая, ое импрес 
сионизм ...ы; импрессионистские тенденции в 
литературе әҙәбиәттә импрессионизм тенден
циялары

и м п р о в и з а т о р  м импровизатор, сәсән; 
быть импровизатором сәсән булыу

ИМПРОВИЗАТОРСКИЙ, ая, ое сәсәнлек 
... ы, импровизаторлыҡ ... ы; импровизаторский 
талант сәсәнлек таланты

ИМПРОВИЗАТОРСТВО с сәсәнлек, импро
визаторлыҡ; быть искусным в импровизаторст
ве сәсәнлектә маһир булыу

ИМПРОВИЗАЦИЯ ж 1. см. импровизиро
вать 2. импровизация (алдан әҙерләнмәйенсә 
башҡарыу, уйлап сығарылған шиғыр, көй); бле
стящая импровизация бик шәп импровизация

ИМ ПРОВИЗИРОВАННЫ Й, ая, ое 
1. прич. от импровизйровать 2. прил. алдан 
әҙерләнмәгән, тиҙ генә әҙерләнгән, әле генә уйла
нылған; импровизйрованный вечер тиҙ генә 
әҙерләнгән кисә

ИМПРОВИЗЙРОВАТЬ 1. несоө. что и без 
доп. импровизациялау, импровизация яһау, 
сәсәнлек итеү; мастерски импровизйровать оҫта 
импровизациялау 2. несоө. (выдумывать, 
сочинять) уйлап сығарыу 3. соә.', перен. әҙер
лекһеҙ, тиҙ генә уйлап сығарыу (әҙерләү, 
эшләү); импровизйровать обед тиҙ генә төшкө 
аш әҙерләү

ИМПУЛЬС м импульс (1. ниндәй ҙә булһа 
эшкә дәртләндерецсе көс 2. физиол. нервы 
уятҡыстарының эшмәкәрлеге арҡаһында бар
лыҡҡа килгән ирекһеҙ хәрәкәт)', давать 
ймпульс импульс биреү; ймпульс к творчеству 
ижадҡа импульс ♦ нервный ймпульс физиол. 
нервы импульсы; электрйческий ймпульс эл., 
радио, электр импульсы

ИМПУЛЬСЙВНЫЙ, -ая, -ое 1. импульсив, 
ирекһеҙҙән яһалған; импульсйвные действия им
пульсив хәрәкәттәр 2. импульсив, артыҡ 
хәрәкәтсән; импульсйвный человек артыҡ 
хәрәкәтсән кеше

Им п у л ь с н ы й , -ая, -ое эл . , радио, им
пульслы; импульсный генератор импульслы ге
нератор; импульсная радиосвязь импульслы ра
диоэлемтә

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ, ая, ое мөлкәт ы, 
милек ...ы; имущественная ответственность ми
лек яуаплылығы; имущественные отношения
мөлкәт бәйләнештәре

ИМУЩЕСТВО с милек, мөлкәт; накапливать 
имущество мөлкәт йыйыу; раздел имущества 
мөлкәт бүлеү; государственное имущество
дәүләт милке; двйжимое имущество күсмә милек 
(мал һ.б.)

ИМУЩИЙ, -ая, -ее 1. мал-мөлкәтле, хәлле, 
бай 2. в знач. сущ. имущие мн. байҙар ♦власть 
имущие власть башында тороусылар, хакимдар

ИМЯ с 1. исем, ат; как его ймя? уның исеме 
кем (нисек)?; на ймя дочери ҡыҙы исеменә; на
писать заявление на ймя директора директор 
исеменә ғариза яҙыу; по ймени исемле 2. ат, 
исем, дан, шөһрәт; доброе ймя яҡшы ат; доро 
жйть добрым йменем яҡшы исемгә тап төшөрмәү 
3. грам. ймя существйтельное исем; ймя прила
гательное сифат; ймя числйтельное һан ♦ ймени 
кого-чего исемендәге; Башкйрский государ
ственный академйческий ансамбль народного 
танца ймени Файзй Гаскарова Фәйзи Ғәскәров 
исемендәге Башҡорт дәүләт академия халыҡ 
бейеүҙәре ансамбле; во ймя кого-чего кемдер 
(нимәлер) өсөн; во ймя дружбы дуҫлыҡ хаҡына; 
от ймени кого исеменән; называть вещи свойми 
именами дөрөҫөн һөйләү, тураһын әйтеү, 
әйберҙәрҙе үҙ исемдәре менән атау

ИМЯРЁК м нескл. исем (берәйһенең исемен 
алыштырған һцҙ)

ИНАКОМЫСЛЯЩИЙ, -ая, -ее башҡаса уй
лаған (фекерләгән)

ИНАЧЕ и ЙНАЧЕ нареч. 1. башҡаса, икенсе 
төрлө; смотреть несколько иначе икенсерәк 
ҡарау 2. ө знач. протиәит. союза', разг. юҡһа, 
юғиһә; торопйсь, иначе не успеешь ашыҡ, 
юғиһә өлгөрмәҫһең; хорошо, что есть ты, иначе 
было бы скучно әлдә һин бар, юҡһа күңелһеҙ 
булыр ине ♦ так йли йначе в знач. вводи, сл. 
ҡайһылай булғанда ла, нисек кенә булмаһын; 
так йли йначе, я приду нисек кенә булмаһын, 
мин киләм

ИНВАЛИД м инвалид, зәғиф, ғәрип; инвалйд 
войны һуғыш инвалиды; инвалйд труда хеҙмәт 
инвалиды

ИНВАЛИДНОСТЬ ж инвалидлыҡ, зәғифлек, 
ғәриплек; пособие по инвалйдности инвалидлыҡ 
пособиеһы, инвалидлыҡ буйынса пособие

ИНВАЛЙДНЫИ, -ая, -ое инвалид ...ы; инва 
лйдная коляска инвалид коляскаһы

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ж  1. (занесение ө 
опись) инвентаризация, инвентарь исемлегенә 
индереү 2. (проверка) инвентаризация үткәреү 
(яһау); производйть инвентаризацию инвента 
ризация үткәреү

ИНВЕНТАРИЗИРОВАТЬ и ИНВЕНТАРИ 
ЗОВАТЬ соө., несоө. кого-что инвентаризация
лау, инвентаризация яһау (үткәреү), барлау, 
теүәлләү

ИНВЕНТАРНЫЙ, -ая, -ое инвентарь ...ы; 
инвентарная кнйга инвентарь кенәгәһе

ИНВЕНТАРЬ м инвентарь, ҡорамал; сель
скохозяйственный инвентарь ауыл хужалығы 
инвентары ♦ живой инвентарь йәнле инвентарь 
{эшселәр һәм йорт малы)] мёртвый инвентарь 
хужалыҡ ҡорамалдары



ИНВЕРСИРОВАННЫ Й, -ая, -ое лингв . , 
лит. инверсияланған, инверсиялы; инверсиро
ванная речь инверсиялы телмәр

ИНВЁРСИЯ ж; лингв., лит. инверсия (һөй
ләмдә һцҙҙәр тәртибенең цҙгәреце) 

и н в е р т о р  м; эл. инвертор 
ИНВЕСТИРОВАНИЕ с; эк. см. инвести

ровать
ИНВЕСТИРОВАТЬ сов., несов. что\ эк. ин- 

вестициялау, капитал һалыу (ил эсендәге йәки 
сит илдәге берәй предприятиега килем алыу 
ниәте менән)

ИНВЕСТИЦИбННЫЙ, ая, ое эк. инвеста 
ция(лау) ...ы; инвестиционный банк инвестиция 
банкыһы

ИНВЕСТИЦИЯ см. инвестирование 
и н в е с т о р  м\ эк. инвестор (бер эшкә, кәсеп

кә капитал һалыусы кеше, ойошма йәки 
дәцләт)

ИНГАЛЙТОР м І. (прибор) ингалятор 2. см. 
ингаляторий

ИНГАЛЯТбРИЙ м ингаляторий (бина) 
ИНГАЛЙЦИЯ ; к\ мед. ингаляция (пар, газ 

хәленә әйләндерелгән дарыу еҫкәтеп дауалау)', 
делать ингаляцию ингаляция яһау

ИНГРЕДИЕНТ м\ спец, ингредиент (берәй 
ҡушылманың, ҡатнашманың бер өлөшө)

ИНГУШИ мн. ингуштар, ингуш халкы / /  ед. 
ингуш м ингуш ир-аты; ингушка ж ингуш ҡатын- 
ҡыҙы

ИНГУШСКИЙ, -ая, -ое ингуш ...ы; ин
гушский язык ингуш теле

ЙНДЕВЕТЬ и ИНДЕВЁТЬ несов. бәҫләнеү; 
его брови от мороза йндевели уның ҡаштары 
һыуыҡҡа бәҫләнгән

ИНДЕЙКА ж 1. инә күркә 2. (мясо) күркә ите индЁйский, -ая, -ое индеецтар ...ы; ин
дейские языки инддеецтар телдәре ♦  индейский 
петух ата күркә

и н д е й ц ы  мн. индеецтар (Америкала  
йәшәгән ҡәбиләләрҙең дөйөм атамаһы', 
хәҙерге Көнъяҡ һәм Төньяҡ Американың 
ҡайһы бер райондарында йәшәйҙәр) / /  ед. ин
деец м индеец ир-аты; индианка ж индеец 
ҡатын-ҡыҙы

ИНДЕКС м индекс (1. берәй нәмәнең исемле
ге, кцрһәткесе 2. эк. цифрлы белешмә, кцрһәт- 
кес 3. мат. цифрҙарҙың йәки хәрефтәрҙең уң 
ягына ҡуйыла торган һан йәки кцрһәткес); 
индекс товаров тауарҙар индексы; составить 
индекс индекс төҙөү

ИНДЕТЕРМИНИЗМ м', филос. индетерми
низм (тәбигәт һәм йәмгиәт цҫеше ҡанундары
ның цҙ-ара бәйләнештә булыуын инҡар иткән 
фәлсәфәци тәглимәт)

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ж см. индивидуа
лизировать

ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАТЬ сов., несов. 
кого-что индивидуалләштереү (цҙенә генә хас 
булган билдәләр буйынса айырыу)

ИНДИВИДУАЛЙЗМ м индивидуализм 
(1. айырым кеше мәнфәгәтен йәмгиәт, коллек
тив мәнфәғәтенән өҫтөн ҡуйыусы ҡараш 
2. халыҡ менән аралашмаҫҡа, цҙ шәхесен 
башҡаларҙан өҫтөн ҡуйыр га тырышыу)

ИНДИВИДУАЛИСТ м и ИНДИВИДУА  
ЛИСТКА ж индивидуалист

ИНДИВИДУАЛИСТИЧЕСКИЙ и ИНДИ  
ВИДУАЛИСТЙЧНЫЙ, -ая, -ое 1. индивидуа
лизм ...ы, индивидуалистик; индивидуалистйче 
ская философия индивидуалистик фәлсәфә 
2. индивидуалистик, индивидуалистарса; инди
видуалистический подход к делу эшкә индиви 
дуалистарса мөнәсәбәт

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ж 1. индивидуал
лек, шәхсиәт, шәхсән (бер шәхесте икенсе 
шәхестән айыра торган характерлы цҙен- 
сәлектәр); терять индивидуальность индивиду
аллекте юғалтыу 2. (личность) шәхес, кеше 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ, -ая, -ое в разн. знач. 
шәхси; индивидуальные особенности шәхси 
үҙенсәлектәр; индивидуальное хозяйство шәхси 
хужалыҡ; индивидуальный план шәхси план 

ИНДИВИДУУМ м ; книжн. айырым кеше, 
шәхес, зат, индивидуум

ИНДИГО с нескл. индиго (ҡара-кцк буяу) 
ИНДИИ м индий (химик элемент, металл) 
и н д й и с к и и ,  -ая, -ое һиндостан ...ы ♦  ин 

дййские языкй һинд телдәре; индййский чай 
һинд сәйе

и н д и и ц ы  мн. һиндостанлылар, һиндостан 
халҡы / /  ед. индйец м һиндостан ир-аты; ин
дианка ж һиндостан ҡатын-ҡыҙы

ИНДИКАТОР м индикатор (1. тех. объ
екттың торошон йәки процесс барышын 
кцҙәтец приборы 2. хим. процестың цҙенсәле- 
ген кцрһәтецсе матдә 3. китапханала би
релгән китаптарҙы билдәләц картотекаһы) 

ИНДИФФЕРЕНТЙЗМ м; книжн. индиффе
рентизм, вайымһыҙ, ғәмһеҙ, иғтибарһыҙ булыу, 
иҫ китмәү

ИНДИФФЕРЕНТНОСТЬ ж\ книжн. индиф- 
ферентлыҡ, илтифатһыҙлыҡ, иғтибарһыҙлыҡ 

ИНДОЕВРОПЕЙСКИЙ: индоевропейские 
языкй һинд-европа телдәре (һинд, грек, славян, 
итальян, иран, герман һ.б. телдәр)

ИНДОНЕЗИЙСКИЙ, -ая, -ое Индонезия 
...ы; индонезййские языкй Индонезия телдәре 

ИНДОНЕЗЙИЦЫ мн. индонезиялылар, Ин
донезия халҡы / /  ед. индонезйец м Индонезия 
ир-аты; индонезййка ж Индонезия ҡатын-ҡыҙы 

ИНДУИЗМ м индуизм (һиндтар араһында 
иң киң таралган дин)

ИНДУЙСТСКИЙ, -ая, -ое индуизм ...ы; ин
дуистская мифология индуизм мифологияһы

ИНДУИСТСКИЙ



ИНДУКТИВНЫЙ
ИНДУКТИВНЫЙ, -ая, -ое 1. лог. индуктив, 

индукцияға нигеҙләнгән; индуктйвный метод ин
дуктив алым 2 . физ. индуктив; индуктйвная 
связь индуктив бәйләнеш; индуктйвное сопроти
вление индуктив ҡаршылыҡИНДУКТОР м; физ. индуктор (алмаш ток 
ала торган бәләкәй электромагнитлы машина) ИНДУКЦИбННЫЙ, -ая, -ое физ. индукция 
...ы; индукционная катушка индукция катуш
каһы; индукционный ток индукция тогы

ИНДУКЦИЯ ж индукция (1. лог. айырым 
факттар нигеҙендә дөйөм һөҙөмтә сыгарыу 
алымы 2. физ. берәй цткәргесте магнит янында 
йөрөткәндән шул цткәргестә электр тогы бар
лыҡҡа килец 3. физиол. нерәы системаһында уя
ныу һәм тотҡарланыу процестарының цҙ-ара 
бәйләнеше); логика индукции индукция логикаһы 

ИНДУЛЬГЁНЦИЯ ж индульгенция (като
ликтарҙа кисерелгән гөнаһтар өсөн бирелгән, 
кцпселек осраҡта һатып алытан Рим Папаһы 
грамотаһы)

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ж индустриялаш- 
тырыу; индустриализация страны илде индуст- 
риялаштырыу

ИНДУСТРИАЛИЗЙРОВАТЬ сов., несов. 
что индустриялаштырыу

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ, -ая, -ое индустриаль; 
индустриальная страна индустриаль ил; индуст
риальное строительство индустриаль төҙөлөш 

ИНДУСТРЙЯ и у cm. ИНДУСТРИЯ ж инду
стрия; лёгкая индустрия еңел индустрия; тяжё
лая индустрия ауыр индустрия

ИНДУСЫ мн. (ед. индус м и индуска ж)
1. рел. индустар (индуизмга табыныусылар)
2. у cm. һиндтар, һиндостан халҡы индйк м ата күркә; индюшка ж; разг. инә
күркәИНДЮШАТИНА ж күркә ите ИНДЮШАЧИЙ и ИНДЮПТҒ.ЧИЙ, ья, ье
күркә ...ы; индюшачьи яйца күркә йомортҡалары иидюшбиок м; разг. күркә себеше 

ЙНЕЙ м бәҫ, сасҡау; деревья покрылись йне
ем ағастар бәҫ менән ҡапланған

ИНЁРТНОСТЬ ж 1. физ. инертлыҡ 2. һүл
пәнлек, дәртһеҙлекИНЁРТНЫЙ, -ая, -ое 1. физ. инерциялы 
2. инерт, дәртһеҙ, һүлпән; инертный человек 
дәртһеҙ кеше ♦  инертные газы хим . инерт газдар ИНЕРЦИбННЫЙ, -ая, -ое физ. инерция 
...ы; инерционное движение инерция хәрәкәте ИНЁРЦИЯ ж 1. физ. инерция; закон 
инерции инерция законы; двйгаться по инерции 
инерция буйынса хәрәкәт итеү 2. перен. һүл
пәнлек, дәртһеҙлек, инициативаһыҙлыҡ; делать 
по инерции инерция буйынса (менән) эшләү, уй
лап тормайынса (аңламаҫтан, аңһыҙ рәүештә) 
эшләү

ИНЖЁКТОР м инжектор {газды, парҙы, 
шыйыҡлыҡты резервуарҙарға ҡыҫып тулты
рыу өсөн ҡулланылған насос)

ИНЖЕНЁР м инженер; горный инженер тау 
инженеры; инженёр-стройтель инженер-төҙөүсе 

ИНЖЕНЁРНО ТЕХНИЧЕСКИЙ, ая, ое 
инженер техник; инженерно технйческие ра
ботники инженер-техник хеҙмәткәрҙәр

ИНЖЕНЕРНЫЙ, -ая, -ое инженер ...ы, ин
женерлыҡ ...ы; инженерное управление инже
нерҙар идаралығы; инженерное дёло инженер
лыҡ эше

ИНЖИР м инжир (ағасы һәм емеше) 
ИНЖ ЙРНЫ Й, -ая, -ое инжир ...ы; ин 

жйрное варенье инжир ҡайнатмаһы
ИНИЦИАЛЫ мн. (ед. инициал м) инициал 

(исем-фамилияның, атай исеменең баш хә
рефтәре)

ИНИЦИАТИВА ж инициатива (1. берәй эш
те беренсе булып башлап ебәрец 2. башланғыс
та етәкселек роле 3. цҙ аллы актив эшләц 
һәләте, булдыҡлылыҡ)', инициатйва молодёжи 
йәштәр инициативаһы

ИНИЦИАТЙВНЫЙ, -ая, -ое инициативалы; 
инициативный человек инициативалы кеше 

ИНИЦИАТОР м инициатор, башлап ебә
реүсе; инициаторы соревнования ярыш инициа
торҙары

ИНКАССАТОР м инкассатор (банкыға тап
шырыу өсөн ойошмаларҙан аҡса ҡабул иткән 
вазифалы кеше); инкассатор банка банк инкас
саторы

ИНКАССАЦИЯ ж см. инкассйрование 
ИНКАССЙРОВАНИЕ с см. инкассйровать 
ИНКАССЙРОВАТЬ сов., несов. что; фин. 

инкассирлау (аҡса тцләнергә тейешле доку
мент буйынса аҡса алыу)

ИНКАССО с нескл.; фин. инкассо (тейешле 
документ буйынса банкынан аҡса алыу)

ИНКВИЗИТОР м инквизитор (1. инквизи
ция судьяһы 2. кцем. язалап ниҙер әйтергә 
мәжбцр итецсе, ғазаплаусы)

ИНКВИЗЙТОРСКИЙ, ая, ое 1. инквизи 
тор ...ы; инквизйторский допрос инквизитор 
һорау алыуы 2. перен. инквизиторҙарса, аяуһыҙ 
ҡаты, рәхимһеҙ; инквизйторский взгляд инкви
зиторҙарса ҡараш; инквизйторские методы 
аяуһыҙ ҡаты ысулдар

ИНКВИЗИЦИбННЫ Й, ая, ое 1. инквизи 
ция ...ы; инквизиционный суд инквизиция суды 
2. перен. аяуһыҙ ҡаты, мәрхәмәтһеҙ

ИНКВИЗИЦИЯ ж 1. инквизиция (дини дош
мандарына ҡаршы көрәшец өсөн католиктар 
дине тарафынан ойошторолған һәм йыртҡыс
лығы менән танылған хөкөм итец, язалау 
ойошмаһы) 2 . перен. аяуһыҙ, ҡаты язалау, шәф
ҡәтһеҙ ғазаплау 
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инки мн. инктар ( П ер у  т ер р и т ор и я һ ы н д а  
й әш әгән  и н д еец т ар  ҡ ә б и л әһ е  к е ш ел ә р е )

ИНКбГНИТО 1. н ар еч . йәшертен, исемде 
йәшереп, йәшерен исем менән; путешествовать 
инкогнито йәшерен исем менән сәйәхәт итеү 2. с  
н еск л . ( п р еб ы в а н и е  п о д  вы м ы ш ленны м  им енем ) 
йәшерен (икенсе) исем менән; его инкогнито рас
крылось уның йәшерен исем менән йәшәүе 
асыҡланды

ИНКРИМИНИРОВАТЬ с о в . ,  н ес о в . чт о, ко- 
м у-чем у  ғәйепләү, ғәйеп тағыу; инкриминировать 
халатное отношение к своим обязанностям к о
м у-л. к ем гәл ер  үҙенең бурыстарына һалҡын 
ҡарай тип ғәйеп тағыу

ИНКРУСТАЦИЯ ж  инкрустация ( ә й б е р ҙ е ң  
у й ы п  а л ы т а н  у р ы н ы н а а га с , һ өй әк  й әк и  м е
т а л л  к ецек  н әм әл әр ҙән  ҡ у й ы л га н  б и ҙәк )

ИНКРУСТЙРОВАТЬ с о в .,  н ес о в . чт о  инкру- 
стациялау, уйып биҙәк һалыу 

ИНКУБАТОР м инкубатор 
ИНКУБАТбРИЙ м инкубаторий ( и н к убац и я  

өсөн  м а х су с  й ы һ а зл а н д ы р ы л ға н  б и н а)
ИНКУБАТОРНЫЙ, -ая, -ое инкубатор ...ы; 

инкубаторная станция инкубатор станцияһы; ин
кубаторные цыплята инкубатор себештәре

ИНКУБАЦИбННЫ Й, ая, - о е м е д . ,  с .-х . ин 
кубация ...ы; инкубационный период инкубация 
осоро; инкубационная установка инкубация 
ҡоролмаһы

ИНКУБАЦИЯ ж  инкубация (1. м ед. си р ҙең  
эл әк к ән  са ғы н а н  ал ы п  б е р е н с е  б и л гел әр е  һ и ҙел ә  
б а ш л а ға н ға  т и к лем ге о с о р о  2. а .-х . и н к у б а
т о р ҙа  с еб е ш  с ы ға р ы у )

ИНКУБЙРОВАТЬ с о в .,  н ес о в . что\ с .-х . ин
кубаторҙа себеш сығарыу

ИНКУНАБУЛА ж  инкунабула (т әц ге о с о р ҙа  
н аб ор  х әр еф т әр е  м енән б аҫы л ған  б ер ен се  кит ап) 

ИНОВЁРЕЦ м\ у  cm . башҡа диндәге кеше 
ИНОГДА н а р еч . ҡайһы берҙә, ҡайһы ваҡыт

та (саҡта); иногда дует холодный ветер ҡайһы 
ваҡытта һалҡын ел иҫә; иногда он там бывает 
ҡайһы берҙә ул унда була

ИНОГОРбДНИЙ, -яя, -ее 1. башҡа ҡалала 
тороусы, башҡа ҡалалағы, башҡа (сит) ҡаланан 
булған; иногородние подписчики газеты башҡа 
ҡаланан гәзиткә яҙылыусылар 2. в  зн а ч . сущ . 
иногородний м ситтән килеүсе; общежитие для 
иногородних ситтән килеүселәр өсөн дөйөм ятаҡ 

ИНОЗЁМЕЦ м\ уст . см. иностранец 
ИНОЗЁМНЫЙ, ая, ое см. иностранный 1 
И Н бЙ , -ая, -ое 1. башҡа, бүтән, икенсе; иная 

форма икенсе форма; у него иное мнение уның 
фекере башҡа 2. ҡайһы, ҡайһы бер, ниндәйҙер; 
иной человек ҡайһы кеше 3. в  зн а ч . сущ . иной м 
берәү, ҡайһы берәү; иному это может не по
нравиться бының ҡайһы берәүгә оҡшамауы 
мөмкин ♦ иное дело үҙенә башҡа эш, башҡа;

ИНСТАНЦИЯ
иной раз ҡайһы берҙә; не кто иной, как; не что 
иное, как тап (үҙе), нәҡ (үҙе); тот йли иной теге 
йәки был

ИНОПЛАНЕТЙНЕ мн. ( е д .  инопланетянин
м ) башҡа планетала йәшәүселәр

ИНОРОДНЫЙ, ая, ое сит, ят; инородные 
явления ят күренештәр ♦  инородное тело ят есем 

ИНОСКАЗАНИЕ с  ситләтеп әйтелгән һүҙ, 
кинәйә, аллегория

ИНОСКАЗАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое ситләтеп 
әйтелгән, кинәйәле; иносказательное выражение
кинәйәле һүҙ

ИНОСТРАНЕЦ м и и н о с т р Ан к а  ж  сит
ил кешеһе

ИНОСТРАННЫЙ, ая, ое 1. (от н ося щ и й ся  
к ином у го с у д а р с т в у )  сит ил ...ы; иностранные 
языкй сит ил телдәре; иностранные товары сит 
ил тауарҙары 2. (от н ося щ и й ся  к в ед ен и ю  вн еш 
н ей  п оли т и к и ) сит ил эштәре; министерство 
иностранных дел сит ил эштәре министрлығы 

ИНОХбДЕЦ м юрға; белый иноходец күк 
юрға; иноходец чёрной масти ҡара юрға; ино
ходец с ровным ходом шыу юрға

ИНОХОДЬ ж  юрғалау, юрға йөрөш 
ИНОЯЗЬІЧНЫЙ, -ая, -ое 1. сит телдә 

һөйләшкән, сит телдә баҫылған; иноязычное на
селение сит телдә һөйләшкән халыҡ; каталог 
иноязычных изданий сит телдә нәшер ителгән 
баҫмалар каталогы 2. сит тел ...ы; иноязычные 
слова сит тел һүҙҙәре

ИНСИНУАЦИЯ ж\ книжн. яла, ялған һүҙ 
ИНСИНУИРОВАТЬ с о в .,  несов.', книж н. яла 

яғыу, ялған һөйләү
ИНСПЕКТИРОВАТЬ н ес о в . к о го -ч т о  тикше

реү; инспектировать школы мәктәптәрҙе тик- 
шереү

и н с п е к т о р  м инспектор; финансовый ин
спектор финанс инспекторы; работать инспекто
ром инспектор булып эшләү

ИНСПЕКТОРСКИЙ, -ая, -ое инспектор ...ы; 
инспекторская проверка инспектор тикшереүе 

ИНСПЕКТОРСТВО с  инспекторлыҡ 
и н с п е к ц и я  ж  1. см. инспектйровать; фи

нансовая инспекция финанс яғынан тикшереү 
2. (у ч р е ж д е н и е )  инспекция; санитарная ин
спекция санитар инспекцияһы

ИНСПИРАТОР м; книж н. ҡотҡо һалыусы, 
ҡотортоусы

ИНСПИРЙРОВАТЬ с о в . ,  н ес о в . 1. к ого-чт о  
ҡотортоу, ҡотҡо һалыу; инспирйровать об
щественное мнение йәмәғәт фекеренә ҡотҡо 
һалыу 2. ( в ы зв а т ь  чт о-л . вн уш ен и ем , п о д с т р е
к ат ел ьст вом )  ҡотҡо һалып килтереп сығарыу, 
ҡотҡо менән ... тыуҙырыу; инспирйровать кон 
флйкт ҡотҡо менән конфликт тыуҙырыу

ИНСТАНЦИЯ ж  инстанция (б ер -б ер е һ е н ә  
б у й һ он ған  ой ош м а л ар  си ст ем аһ ы н дағы  ай ы ры м
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инстинкт
баҫҡыс); вышестоящие инстанции юғары ин 
станциялар

ИНСТИНКТ м 1. биол. инстинкт; инстинкт 
самосохранения үҙ-үҙенде һаҡлау инстинкты 
2. перен. (чутьё) инстинкт, эске һиҙем, тәбиғи 
тойғо; инстйнкт матери әсәнең эске һиҙеме, 
әсәлек инстинкты

ИНСТИНКТИВНЫЙ, ая, -ое 1. биол. ин 
стинктив, инстинктҡа нигеҙләнгән; инстинк 
тйвная деятельность инстинктив эшмәкәрлек 
2. ихтыярһыҙ, ирекһеҙ, ирекһеҙҙән булған; ин 
стинктйвное движение ирекһеҙ хәрәкәт

ИНСТИТУТ м; в разн. знач. институт; 
научно-исследовательский институт ғилми-тик
шеренеү институты; педагогический институт 
педагогия институты; институт брака никах ин
ституты

ИНСТИТУТСКИЙ, -ая, ое институт ы; 
институтская программа институт программаһы 

ИНСТРУКТАЖ м ; разг. инструктаж; полу
чить инструктаж инструктаж алыу

ИНСТРУКТЙВНЫЙ, ая, ое инструктив, 
(етәксе) күрһәтмәләр биргән; инструктивный до
клад инструктив доклад

ИНСТРУКТИРОВАТЬ сов., несов. кого-что 
инструкция үткәреү, етәксе күрһәтмәләр биреү 

ИНСТРУКТОР м инструктор; инструктор по 
турйзму туризм буйынса инструктор

ИНСТРУКТОРСКИЙ, -ая, -ое инструктор 
...ы; инстр5тгторские курсы инструкторҙар курсы 

ИНСТРУКЦИЯ ж инструкция, етәксе күр
һәтмәләр, ҡулланма; сборник инструкций ҡул
ланмалар йыйынтығы; написать инструкцию 
ҡулланма яҙыу; составить инструкцию инструк
ция төҙөү

ИНСТРУМЁНТ м\ в разн. знач. инструмент, 
ҡорал; хирургйческие инструменты хирургия 
инструменттары ♦ музыкальный инструмент му
зыка ҡоралы

ИНСТРУМЕНТАЛЙСТ м инструменталист 
(музыкант)

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ, ая, ое 1. инстру
мент ...ы; инструментальная сталь инструмент 
ҡоросо 2. в знач. сущ. инструментальная ж ин
струмент оҫтаханаһы 3. инструменталь, музыка 
ҡоралында уйналған (уйнала торған); инстру
ментальная музыка инструменталь музыка

ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК м инструментсы, 
инструмент яһаусы

ИНСТРУМЕНТОВАТЬ сов., несов. что\ 
муз. инструментовка яһау

ИНСТРУМЕНТ бВ К А  ж инструментовка 
(1. муз. музыкаль әҫәрҙе оркестр менән баш
ҡарыу га яраҡлаштырыу 2. музыка теорияһын
да оркестрҙа ҡатнашыу принциптарын өй
рәнгән бцлек)

ИНСУЛИН м инсулин (ашҡаҙан аҫты биҙ
ҙәренең гормоны)

ИНСУЛЬТ м; мед. инсульт (мейегә ҡан һауыу) 
ИНСЦЕНИРОВАТЬ сов., несов. что 1. сәх

нәләштереү (әҙәби әҫәрҙе сәхнәлә ҡуйыуга 
яраҡлаштырыу)', инсценйровать роман роман
ды сәхнәләштереү 2. перен. булып ҡыланыу; 
инсценйровать обморок һушын юғалтҡан булып 
ҡыланыу

ИНСЦЕНИРбВКА ж 1. см. инсценйровать; 
инсценировка рассказа хикәйәне сәхнәләштереү 
2. (постановка) сәхнәләштерелгән әҫәр

ИНТЕГРАЛ м; мат. интеграл; найтй инте
грал интеграл табыу

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. мат. инте
граль; интегральные уравнения интеграль ти 
геҙләмәләр 2. книжн. (цельный, единый) бөтөн, 
берҙәм

ИНТЕГРАЦИЯ ж 1. мат. см. интегрйро
вать 1; 2. книжн. интеграция (бер бөтөнгә 
төрлө өлөштәрҙе берләштерец)\ экономйчес 
кая интеграция иҡтисади интеграция

ИНТЕГРИРОВАНИЕ с см. интегрйровать 
ИНТЕГРИРОВАТЬ сов., несов. что 1. мат. 

интегралын табыу 2. книжн. интеграциялау; ин
тегрйровать науку и производство фән һәм 
етештереүҙе интеграциялау (фән ҡаҙанышта
рын етештерецҙә ҡулланыу)

ИНТЕЛЛЁКТ м интеллект, аҡыл, фекерләү 
һәләте; человек с высоким интеллектом юғары 
интеллектлы кеше

ИНТЕЛЛЕКТУАЛ м интеллектуал, интел
лектлы кеше

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ, ая, ое интеллек 
туаль, аҡыл, рухи; интеллектуальные способно
сти человека кешенең интеллектуаль һәләттәре 

ИНТЕЛЛИГЕНТ м зыялый, интеллигент; он 
настоящий интеллигент ул ысын интеллигент 

ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ ж зыялыйлыҡ, ин
теллигентлыҡ, уҡымышлылыҡ

ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ, ая, ое 1. зыя 
лыйҙарға (интеллигенттарға) хас; интелли
гентный вид интеллигенттарға хас ҡиәфәт 2. ин
теллигент, зыялый, уҡымышлы; интеллигентный 
человек уҡымышлы (зыялый) кеше

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ ж интеллигенция, зыя
лыйҙар; башкирская интеллигенция башҡорт 
зыялыйҙары

ИНТЕНДАНТ м интендант; обязанности ин
тенданта интендант бурыстары

ИНТЕНДАНТСКИЙ, -ая, -ое интендант ...ы, 
интендантлыҡ ...ы; интендантские обязанности 
интендант бурыстары ♦ интендантская служба 
интендантлыҡ хеҙмәте

ИНТЕНДАНТСТВО с интендантлыҡ (армия
ла хужалыҡ эштәрен алып барган ойошма) 

ИНТЕНСИВНОСТЬ ж интенсивлыҡ, көсөр- 
гәнешлелек, ныҡышмалылыҡ; интенсйвность 
труда хеҙмәттең интенсивлығы



ИНТЕНСИВНЫЙ, -ая, -ое 1. интенсив, кѳ 
сөргәнешле, ныҡышмалы; интенсивный труд ны
ҡышмалы хеҙмәт; интенсивная система сельско
го хозяйства ауыл хужалығының интенсив систе
маһы 2. (о цвете) ҡуйы (төҫкә ҡарата)

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ж; книжн. см. интен 
сифицйровать

ИНТЕНСИФИЦИРОВАТЬ сов., несов. что; 
книжн. интенсивлаштырыу, интенсивлығын арт
тырыу, көсәйтеү; интенсифицировать сельское 
хозяйство ауыл хужалығын интенсивлаштырыу; 
интенсифицировать производственные процессы 
етештереү процестарын интенсивлаштырыу

ИНТЕРВАЛ м 1. интервал, ара; интервалы 
между строчками юл араһындағы интервал; по
езда проходят с интервалом в десять минут по 
ездар бер-береһенән ун минутлыҡ ара менән үтә 
2. муз., физ. интервал; мелодйческие интервалы 
мелодия интервалдары

ИНТЕРВЕНТ м интервент; борьба против ин
тервентов интервенттарға ҡаршы көрәш

ИНТЕРВЕНЦИОННЫЙ, ая, ое интервен 
ция ...ы; интервенционные войска интервенция 
ғәскәрҙәре

ИНТЕРВЕНЦИЯ ж интервенция; борьба с 
интервенцией интервенция менән көрәш

ИНТЕРВИДЕНИЕ с Интервидение; про
грамма Интервйдения Интервидение програм
маһы

ИНТЕРВЫ б с нескл. интервью; брать интер
вью интервью алыу; дать интервью интервью 
биреү

ИНТЕРВЬЮЕР м\ книжн. интервьюсы (ин
тервью алыусы журналист)

ИНТЕРВЬЮИРОВАТЬ сов., несов. кого; 
книжн. интервью алыу

ИНТЕРЕС м 1. ҡыҙыҡһыныу, ҡыҙыҡ; возбу
ждать интерес ҡыҙыҡһыныу уятыу; проявлять 
интерес ҡыҙыҡһыныу күрһәтеү; это не предста
вляет интереса бының ҡыҙығы юҡ 2. разг. 
файҙа, мәғәнә; нет никакого интереса ехать туда 
унда барыуҙан бер файҙа ла юҡ 3. обычно мн. 
интересы мәнфәғәт, ихтыяж; в интересах обще
ства йәмғиәт мәнфәғәтендә; в интересах тру
дящихся хеҙмәтсәндәрҙең ихтыяжынан сығып 

ИНТЕРЕСНЫЙ, -ая, -ое 1. ҡыҙыҡлы, 
ҡыҙыҡтырырлыҡ; интересная кнйга ҡыҙыҡлы 
китап; интересное открытие ҡыҙыҡлы асыш 
2. разг. һөйкөмлө, яғымлы, сибәр; интересная 
женщина һөйкөмлө ҡатын

ИНТЕРЕСОВАТЬ несов. кого-что ҡыҙыҡты
рыу, ҡыҙыҡһындырыу; его интересует техника 
уны техника ҡыҙыҡһындыра

ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ несов. ҡыҙыҡһыныу; 
интересоваться полйтикой сәйәсәт менән ҡыҙыҡ 
һыныу; она интересовалась твоей семьёй ул 
һинең ғаиләң менән ҡыҙыҡһынды

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ
ИНТЕР Л Й Д И Я  ж; муз. интерлюдия (музы- 

калъ әҫәрҙең өлөштәрен бәйләц хеҙмәтен цтәгән 
бәләкәй музыкаль пьеса йәки уның өҙөгө)

ИНТЕРМЁДИЯ ж 1. интермедия (драма йәки 
опера кцренештәре араһында ҡуйыла торган 
көлкөлө ҡыҫҡа пьеса) 2. см. интерлюдия 

ИНТЁРН м интернатура үткән кеше 
ИНТЕРНАТ м интернат; жить в интернате 

интернатта йәшәү
ИНТЕРНАТСКИЙ, -ая, -ое интернат ...ы; ин

тернатский двор интернат ихатаһы
ИНТЕРНАТУРА ж интернатура (табип- 

лыҡҡа уҡып сыҡҡандан һуң, белем камиллаш
тырыу һәм махсуслаштырыу маҡсатында ста
жировка цтец формаһы)', учйться в интернатуре 
интернатурала уҡыу

ИНТЕРНАЦИОНАЛ м 1. (международное 
объединение) Интернационал 2. (гимн) Интерна
ционал

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ж  с м . интер 
национализйровать

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ сов., не- 
соә. что интернационалләштереү

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ м интернациона
лизм, халыҡ-ара теләктәшлек; воспитание моло
дёжи в духе интернационализма йәштәрҙе интер
национализм рухында тәрбиәләү

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ, ая, ое і .  ин 
тернациональ, халыҡ-ара; интернациональные 
связи халыҡ-ара бәйләнештәр; интернацио
нальная бригада интернациональ бригада 2. ин
тернациональ, интернационализм; интернацио
нальное воспитание молодёжи йәштәрҙе интер
национализм рухында тәрбиәләү

ИНТЕРНЙРОВАНИЕ с тотконлау, битараф- 
лау ( 1. ҡапма-ҡаршы һуғышыусы дәцләт ғәс
кәрҙәрен икенсе бер нейтраль илдә ҡулға алыу 
һәм ҡоралһыҙландырыу 2. ҡаршы һуғышыусы 
ил граждандарын һуғыш бөткәнгә тиклем ир- 
кенән мәхрцм итец)

ИНТЕРНИРОВАТЬ сов., несов. кого-что 
тотҡонлау, битарафлау

ИНТЕРПРЕТАТОР м\ книжн. интерпрета
тор, интерпретация биреүсе; интерпретатор за
конов ҡанундарға интерпретация биреүсе

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ж\ книжн. интерпрета
ция ( 1. берәй нәмәне аңлатыу, мәғәнәһен асып 
бирец 2. музыкаль әҫәрҙе йәки драматик ролде 
ижади башҡарыу, уның бөтә нескәлеген асыу)\ 
интерпретация текста тексҡа интерпретация би
реү; интерпретация образа образ интерпрета
цияһы

ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ сов., несов. что\ 
книжн. интерпретация биреү

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ж\ физ. интерференция 
(тауыш, яҡтылыҡ һ.б. тулҡындарҙың цҙ-ара 
тәьҫире)
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ИНТЕРЬЕР
ИНТЕРЬЁР м; архит. интерьер (бинаның 

эске яғы); интерьер жилой комнаты йәшәгән 
бүлмәнең интерьеры

ИНТИМ м ; разг. 1. (атмосфера доверитель
ности) интим, ысын күңелдән 2. (об отношени
ях) интимлык, енси яҡынлыҡ

ИНТИМНЫМ, -ая, -ое 1. (касающийся лич
ной жизни человека) шәхси; интимные стороны 
жизни тормоштоң шәхси яҡтары 2. (глубоко 
личный, сокровенный) интим, йәшерен, ныҡ 
яҡын, икәү-ара була торған; интймный разговор 
йәшерен һөйләшеү

ИНТОКСИКАЦИбННЫЙ, ая, ое мед. ин 
токсикация һөҙөмтәһендә; интоксикационный 
психоз интоксикация һөҙөмтәһендә булған пси
хик ауырыу

ИНТОКСИКАЦИЯ ж; мед. ағыуланыу, ин
токсикация; лекарственная интоксикация дарыу 
интоксикацияһы

ИНТОНАЦИбННЫЙ, ая, ое интонация 
...ы; интонационные особенности интонация 
үҙенсәлектәре

ИНТОНАЦИЯ ж; в разн. знач. интонация; 
вопросительная интонация һорау интонацияһы; 
с шутливой интонацией шаярыу интонацияһы 
менән; фальшивая интонация муз. хата 
(яңылыш) интонация

ИНТ ОНЙРОВАТЬ несов.; книжн. (берәй) 
интонация менән әйтеү (башҡарыу); правильно 
интонйровать дөрөҫ интонация менән башҡарыу; 
фальшиво интонйровать хата интонация менән 
башҡарыу

ИНТРИГА ж 1. интрига, аҫтыртын этлек, 
мәкер; хөсөтлөк; заниматься интригами интри
га менән шөғөлләнеү 2. лит. интрига (роман 
йәки драма эстәлегендәге ваҡиғалар, шул 
ваҡиғаларҙа ҡатнашҡан шәхестәрҙең мөнә
сәбәте)

ИНТРИГАН м и ИНТРИГАНКА ж интрига 
сы, интриган, аҫтыртын эш йөрөтөүсе; быть инт
риганом интригасы булыу

и н т р и г о в а т ь  несов. 1. интрига ҡороу 
(алып барыу) 2. кого-что ҡыҙыҡһындырыу, 
ҡыҙыҡтырыу; это меня очень интригует был ми
не бик ҡыҙыҡһындыра

ИНТРОДУКЦИЯ ж; муз. интродукция (му
зыкаль әҫәрҙең инеш өлөшө)

ИНТУИТИВНЫЙ, -ая, -ое интуитив, интуи
цияға нигеҙләнгән; интуитйвное чувство интуи
тив тойғо

ИНТУИЦИЯ ж интуиция (1. элекке тәж
рибәгә таянып дөрөҫ һиҙемләц 2. хәҡиҡәтте 
фәнни анализ һәм иҫбатлауҙан тыш аңлау 
һәләтлеге); у него тонкая интуйция уның инту
ицияһы көслө

ИНФАНТИЛЙЗМ м; мед. инфантилизм (ке
шенең физик һәм психик цҫештә артта ҡалы

уы һәм бер килке балалыҡ сифаттарының 
һаҡланыуы)

ИНФАНТИЛЬНОСТЬ ж; книжн. инфан- 
тиллек

ИНФАНТЙЛЬНЫЙ, ая, ое книжн. 1. ин 
фантиль, етлекмәгән; инфантильный органйзм 
етлекмәгән организм 2. балаларға хас, балалар
са; инфантильные привычки балаларға хас 
ғәҙәт

ИНФАРКТ м; мед. инфаркт; инфаркт мио
карда миокард инфаркты

и н ф а р к т н ы й , -ая, -ое инфаркт ...ы; ин
фарктное состояние инфаркт хәлендә

ИНФЕКЦИбННЫ Й, -ая, -ое мед. инфекци
он, йоғошло; инфекционное заболевание йоғош 
ло ауырыу

ИНФЁКЦИЯ ж инфекция; попадание ин
фекции инфекция инеү

ИНФИЛЬТРАТ м; биол., мед. инфильтрат 
и н ф и л ь т р а ц и я  ж 1. книжн. һарҡыу, 

үтеү 2. биол., мед. инфильтрация (тән туҡыма
ларына биологик шыйыҡсалар һәм төрлө хи 
мик матдәләр цтеп инеп, унда тупланыу) 

ИНФИНИТИВ м; грам. инфинитив; глагол в 
форме инфинитива инфинитив формаһындағы 
ҡылым

ИНФЛЙЦИЯ ж; эк. инфляция (ҡағыҙ аҡса
ның кцбәйеп, ҡиммәте төшөце)

ИНФОРМАНТ м информант (мәғлцмәт би- 
рецсе)

ИНФОРМАТИВНОСТЬ ж информативный, 
хәбәрҙарлыҡ, мәғлүмәтле булыу

ИНФОРМАТИВНЫЙ, -ая, -ое информатив, 
мәғлүмәткә бай

ИНФОРМАТИКА ж информатика (ғилми 
информацияның төҙөлөшөн өйрәнеп, уны  
һаҡлау һәм тапшырыу юлдарын билдәләцсе 
фән тармағы)

ИНФОРМАТОР м информатор, информация 
(хәбәр) биреүсе, мәғлүмәт тапшырыусы

ИНФОРМАЦИбННЫ Й, ая, ое 1. инфор 
мация ...ы; информационное бюро информация 
бюроһы 2. информацион; информационное со
общение информацион белдереү

и н ф о р м а ц и я  ж 1. см. информйровать 
2. информация, белдереү, мәғлүмәт, хәбәр; дать 
информацию информация биреү; краткая ин
формация ҡыҫҡа мәғлүмәт; газетная инфор
мация гәзит хәбәре

ИНФОРМЙРОВАТЬ сов., несов. кого-что 
информация яһау, белдереү, белдереп тороу, 
хәбәр итеү, мәғлүмәт биреү

ИНФРАКРАСНЫЙ, -ая, -ое инфраҡыҙыл 
♦  инфракрасные лучй физ. инфраҡыҙыл нурҙар 
(кцҙгә кцренмәй торған йылы нурҙар)

И Н Ф У ЗбРИ Я  ж инфузория (һыуҙа йәшәгән 
бер кцҙәнәкле ваҡ төҫһөҙ иң ябай тереклек)
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ИСКАТЕЛЬ
ИНЦИДЕНТ м инцидент, бәрелеш; погра

ничный инцидент сик буйы бәрелеше
ИНЪЕКЦИОННЫЙ, -ая, -ое инъекция ...ы; 

инъекционные иглы инъекция энәләре
ИНЪЁКЦИЯ ж инъекция, дарыу ебәреү; 

сделать инъекцию инъекция яһау
И бН  м; физ. ион; ионы кислорода кислород 

иондары
ИОНИЗАЦИЯ ж', физ. ионизация, ионла

шыу, ионизацияланыу
ИОНИЗИРОВАТЬ и ИОНИЗОВАТЬ сов., 

несов. что; физ. ионизациялау, ионлаштырыу 
и б н н ы й ,  -ая, -ое физ. ион ...ы; ионная

реакция ион реакцияһы
ИПОТЁКА ж; эк. ипотека (кцсмэй торган 

милекте залогка һалыу; шул залогка алышан 
аҡса)

ИПОТЁЧНЫЙ, -ая, -оеж . ипотека ...ы; ипо
течный банк ипотека банкыһы

ИПОХбНДРИК м ипохондрик, ипохондрия 
менән ауырыусы

ИПОХбНДРИЯ ж ипохондрия, өмөтһөҙлөк, 
күңел төшөнкөлөгө

ИППОДРбМ  м ипподром (ат сабыштырыу 
урыны)

ИПРИТ м ; хим. иприт (айыулы газ) 
и р Ак с к и и , -ая, -ое ираҡ ...ы, Ирак ...ы 
ИРАКЦЫ мн. ираҡтар, ираҡ халҡы /7  ед. 

иракец м ираҡ ир-аты
ИРАНИСТ м иранист (иран телдәрен һәм 

Иранды өйрәнецсе)
и р Ан с к и и , -ая, -ое Иран ...ы ♦ иранские 

языкй иран телдәре
ИРАНЦЫ мн. ирандар, Иран халҡы /7  ед. 

иранец м Иран ир-аты; иранка Иран ҡатын- 
ҡыҙы

ИРБИС м ирбис, ирбис бесәй (Үҙәк Азия 
тауҙарында йәшәгән эре ҡырагай бесәй төрө) 

ИРИДИИ м иридий (химик элемент, аҡһыл 
һоро төҫтәге ауыр металл)

ИРИС м ирис (1. бот. кцк, көрән, һары 
сәскәле кцп йыллыҡ цлән 2. анат. кцҙ ҡараһы 
әйләнәһендәге яры)

ИРИС м ирис (кәнфит) 
и р л а н д с к и й , -ая, -ое ирланд ...ы, Ирлан

дия ...ы; ирландский язык ирланд теле
ИРЛАНДЦЫ мн. ирландтар, ирланд халҡы 

/ /  ед. ирландец м ирланд ир-аты; ирландка ж 
ирланд ҡатын-ҡыҙы

ИРОНИЗЙРОВАТЬ несов. над кем-чем иро
ния менән көлөү, кәмһетеп (мыҫҡыллап) көлөү 

ИРОНЙЧЕСКИИ, -ая, -ое ирониялы, көлөп 
(мыҫҡыллап, аҫтыртын) әйтелгән; иронический 
взгляд ирониялы ҡараш

И Р бН И Я  ж ирония (аҫтыртын көлөц) 
♦  ирония судьбы яҙмыш шаярыуы

ИРРАЦИОНАЛИЗМ м; филос. иррациона
лизм

ИРРАЦИОНАЛЬНОСТЬ ж; филос., мат. 
иррационаллек

ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ, -ая, -ое иррациональ 
(1. филос. идеалистик фәлсәфәлә логик 
төшөнсә менән әйтеп бирец мөмкин булмаган, 
аҡыл менән ирешә алмай торган 2. мат. 
берәмек менән биреп булмай торган, берәмек 
менән цлсәнмәй торган); иррациональные чйс- 
ла мат. иррациональ һандар; иррациональное 
уравнение мат. иррациональ тигеҙләмә

и р р е а л ь н ы й , -ая, -ое книжн. реаль 
(ысынбарлыҡта) булмаған

ИРРЕГУЛЙРНЫЙ, -ая, -ое книжн. иррегу
ляр, регуляр булмаган ♦  иррегулярные войска 
иррегуляр гәскәрҙәр

ИРРИГАТОР м ирригатор, һуғарыусы 
ИРРИГАЦИбННЫ Й, ая, ое ирригация 

...ы, һуғарыу ...ы; ирригационная система 
һуғарыу системаһы; ирригационные сооружения 
ирригация ҡоролмалары

ИРРИГАЦИЯ ж ирригация, һуғарыу 
ИСК м дәғүә (судҡа мөрәжәгәт итец); 

денежный иск аҡсаға дәғүә; предъявить иск 
дәғүә итеү (белдереү)

ИСКАЖАТЬ несов. см. исказить 
ИСКАЖАТЬСЯ несов. 1. см. исказйться 

2. страд, от искажать
ИСКАЖЕНИЕ с 1. см. исказйть, исказйться 

2. (неправильность, ошибка) яңылышлыҡ, ха
та; грубые искажения в тексте текстағы тупаҫ 
хаталар

и с к а ж е н н ы й , -ая, -ое 1. прич. от иска
зйть 2. прил. боҙоҡ, яңылыш, хата 3. прил. (из
менившийся — о лице, наружности) үҙгәргән, 
боҙолған, төҫ ташлаған, төҫө ҡасҡан

ИСКАЗИТЬ сов. кого-что боҙоу, боҙоп 
күрһәтеү, үҙгәртеү; исказйть факты факттарҙы 
боҙоп күрһәтеү; боль исказйла его лицо ауыр
тыу уның йөҙөн боҙоп күрһәтә

ИСКАЗИТЬСЯ сов. боҙолоу, үҙгәреү; смысл 
исказйлся мәғәнәһе үҙгәргән

ИСКАЛЕЧЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от ис
калечить 2. прил. имгәнгән, зәғиф, ғәрип; иска
леченная нога зәғиф аяҡ 3. прил.; перен. 
боҙолған, емерелгән, юҡҡа сыҡҡан; искалечен
ная жизнь боҙолған тормош

ИСКАЛЁЧИТЬ сов. кого-что 1. имгәтеү, 
ғәрипләү, зәғифләндереү 2. перен. (испортить, 
нравственно изуродовать) боҙоу, емереү, юҡҡа 
сығарыу

ИСКАЛЕЧИТЬСЯ сов. имгәнеү, зәғифләнеү, 
ғәрипләнеү

ИСКАНИЕ с 1. см. искать 2. мн. искания эҙ 
ләнеүҙәр; творческие искания ижади эҙләнеүҙәр 

ИСКАТЕЛЬ м 1. эҙләүсе, эҙләп йөрөүсе; ис
катели жемчуга ынйы эҙләүселәр 2. тех. эҙләгес 
(ҡулайлама); телефонный искатель телефон 
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ИСКАТЕЛЬНЫЙ
эҙләгесе ♦ искатель приключений: 1) мажаралар 
эҙләүсе; 2 ) сәйәхәтсе, донъя ҡыҙырыусы

и с к а т е л ь н ы й , -ая, -ое ялағайланыулы, 
ялағай, ярарға тырышыусан; искательный 
взгляд ялағай ҡараш

ИСКАТЬ несоә. кого-что, чего эҙләнеү, 
эҙләү; искать брод кисеү эҙләү; искать золото 
алтын эҙләү; искать защиты яҡлау эҙләү; искать 
справедлйвость ғәҙеллек эҙләү ♦ искать вче
рашний день бушҡа ваҡыт уҙғарыу, юҡты эҙләү; 
искать глазами кого-что күҙ менән эҙләү, 
күрергә тырышыу; ищй ветра в поле см. ветер 

И С... приставка см. из...
ИСКЛЕВАТЬ сов. кого-что 1. суҡып 

бөтөрөү, талау 2. сүпләү, сүпләп бөтөрөү; искле
вать всё зерно бөтә ашлыҡты сүпләп бөтөрөү 

ИСКЛЮЧАТЬ несоә. 1. см. исключить 
2. что (устранятъ, не допускать возможности 
чего-л.) юҡҡа сығарыу

ИСКЛЮЧАЯ 1. деепр. от исключать
2. предлог с род. п. (кроме, за исключением) 
башҡа; исключая меня минән башҡа

ИСКЛЮЧЁНИЕ с 1 . см. исключйть — ис
ключать; исключение из школы мәктәптән 
сығарыу 2. айырма, ситләшеү, айырымлыҡ, таш
лама, үҙенә башҡа булыу; в виде исключения 
ташлама яһап, ҡағиҙәнән ситләшеп; делать ис
ключение ташлама яһау; все без исключения бе 
реһе лә ҡалмай, бөтәһе лә ♦ за исключением 
кого-чего иҫәпкә алмағанда

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 1. нареч. иҫ киткес, 
ғәжәп, айырыуса, бигерәк; исключительно 
вкусное блюдо иҫ киткес тәмле аш 2. в знач. ча
стицы (только, лишь) фәҡәт, бары, тик, ғына; 
премию получйли исключйтельно передовикй 
бүләкте алдынғылар ғына алды

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ ж 1. үҙенсәлекле 
булыу, айырымлыҡ; исключйтельность явления 
күренештең үҙенсәлекле булыуы 2. (обособлен
ность, замкнутость) үҙенә бер төрлөрәк, үҙенә 
генә хас

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое 1. үҙенә бер 
айырым, башҡа булған; исключительные за
коны үҙенә бер айырым ҡанундар 2. ғәҙәттән 
тыш, үҙенә бер башҡа, айырата; исключитель
ный случай ғәҙәттән тыш ваҡиға; с исклю
чительной сноровкой айырата бер таҫыллыҡ 
менән 3. бик яҡшы, бик шәп, иҫ киткес; товар 
исключйтельного качества бик шәп сифатлы 
тауар

ИСКЛЮЧИТЬ сов. кого-что сығарыу, 
төшөрөү; исключйть из списков исемлектәрҙән 
төшөрөү; исключйть из школы мәктәптән 
сығарыу

ИСКОВЁРКАННЫЙ, ая, ое 1. прич. от 
исковеркать 2. прил. ватылған, боҙолған, эштән 
сыҡҡан; исковерканные машины эштән сыҡҡан 
машиналар

ИСКОВЁРКАТЬ сов. 1. что (сломать, ис
портитъ) эштән сығарыу, ватыу; исковеркать 
машйну машинаны ватыу 2. кого-что; перен. 
боҙоу, боҙоп бөтөрөү; исковеркать мысль фе
керҙе боҙоуисковбй, -ая, -ое дәғүә ...ы; исковое зая
вление дәғүә ғаризаһы

ИСКОЛЕСИТЬ сов. что; разг. йөрөп сығыу 
(бөтөрөү); исколесйть всю область бөтә өлкәне 
йөрөп сығыу

ИСКОЛОТИТЬ сов.', разг. 1. кого туҡмау, 
туҡмап ташлау 2. что ватып (емереп, боҙоп) 
бөтөрөү; исколотить стены гвоздями ҡаҙаҡ 
ҡағып стенаны боҙоп бөтөрөүисколбть сов. кого-что сәнскеләп (тиш
келәп) бөтөрөү; исколбть пальцы иголкой бар 
маҡтарҙы энә менән сәнскеләп бөтөрөүисколбться сов. сәнселеү, сәнселеп яра
ланыу, сәнселеп (тишкеләнеп) бөтөүискбмый, -ая, -ое 1. (требуемый, нуж
ный) эҙләнә (асыҡлана) торған, асыҡланырға 
тейеш булған 2. мат. эҙләнә торған, эҙләнгән; 
искомая величина эҙләнә торған дәүмәл

ИСКОНЙ нареч. борон-борондан, бик күп
тән, элек электән; этот порядок существовал ис
кони был тәртип борон-борондан йәшәп килгән искбнный, -ая, -ое боронғо, күптәнге, 
күптәнән, борондан; искбнный жйтель борондан 
йәшәгән кеше

и с к о п а е м ы й , -ая, -ое 1. ҡаҙылма; иско
паемое богатство ҡаҙылма байлыҡ; ископаемый
минерал ҡаҙылма минерал 2. геол. ҡаҙылдыҡ, 
ҡаҙылмаларҙа табыла торған; ископаемые жи
вотные ҡаҙылдыҡ хайуандар; ископаемые рас
тения ҡаҙылдыҡ үҫемлектәр 3. в знач. сущ. ис
копаемое с ҡаҙылма, ҡаҙылдыҡ ♦ полезные ис
копаемые файҙалы ҡаҙылмалар

ИСКОПАТЬ сов. что ҡаҙып бөтөрөү (таш
лау); он ископал весь двор ул ишек алдын 
ҡаҙып бөтөргән

ИСКОРЕНЁНИЕ с см. искоренйть — иско
ренять

ИСКОРЕНИТЬ сов. что бөтөрөү, юҡҡа 
сығарыу, тамырын ҡоротоу; искоренйть недос
татки етешһеҙлектәрҙең тамырын ҡоротоу

ИСКОРЕНИТЬСЯ сов. бөтөү, юҡҡа сығыу, 
тамыры ҡороу

ИСКОРЕНЙТЬ несов. см. искоренйть 
ИСКОРЕНЙТЬСЯ несоә. 1. см. искоре

ниться 2. страд, от искоренйть
ЙСКОСА нареч. ҡырын-ҡырын ғына, аҫ

тан, ҡырын, күҙ сите (ҡырыйы) менән генә; 
искоса поглядывать күҙ сите менән генә ҡа
рап ҡуйыу

ИСКРА ж 1. осҡон, сатҡы; электрйческая
йскра электр сатҡыһы 2. ынйылай бөртөк; йск- 
ры снёга ынйылай ҡар бөртөктәре 3. ялты
рауыҡ, төрткө; материя с йскрой ялтырауыҡлы



ИСПАНКА
туҡыма 4. перен. сатҡы; йскра надежды өмөт 
сатҡыһы ♦ йскры из глаз посыпались күҙҙән ут 
тар күренде

Искренний, -яя, -ее ихлас, ихлас (саф) 
күңелле, эскерһеҙ, ысын күңелдән; йскренний 
человек ихлас күңелле кеше; йскренний друг эс
керһеҙ дуҫ; йскренняя благодарность ысын 
күңелдән рәхмәт әйтеү; йскренняя преданность 
ысын күңелдән бирелгәнлек

ИСКРЕННОСТЬ ж эскерһеҙлек, ихлас (саф) 
күңеллелек, ихласлыҡ; проявйть йскренность 
ихласлыҡ күрһәтеү

ИСКРИВИТЬ сов. что 1. кәкрәйтеү, бөгөү; 
искривйть гвоздь ҡаҙаҡ кәкрәйтеү 2. (о лице) 
боҙоу, һытыу

ИСКРИВИТЬСЯ сов. 1. кәкрәйеү, бөгөлөү 
2. (о лице) боҙоу, һытылыу

ИСКРИВЛЁНИЕ с 1. см. искривйть — ис
кривлять, искривйться; искривление позво 
ночника умыртҡа бағанаһының кәкрәйеүе 2. (ис
кривлённое место) кәкрәйгән урын 3. перен. 
(искажение) тайпылыу, тайпылыш; искривление 
политйческой лйнии сәйәси йүнәлештән тай
пылыу

ИСКРИВЛЯТЬ несов. см. искривйть
искристый и Искристый, ая, -ое

1 . емелдәп торған; искрйстый снег емелдәп 
торған ҡар 2. уйнап (бызырлап, семерләп) 
торған; искрйстое вино бызырлап торған 
шарап

ИСКРИТЬ несов. осҡон сығарыу 
ИСКРЙТЬСЯ и ЙСКРИТЬСЯ несов. осҡон

ланыу, осҡон сәсеү, ялтырау, емелдәү; его глаза 
искрятся уның күҙҙәре ялтырай; снег искрился
на солнце ҡар ҡояшта емелдәй ине

ИСКРОВбЙ, -ая, -ое осҡон ...ы, сатҡы ...ы 
ИСКРОМЁТНЫЙ, -ая, -ое 1. бызырлап (се

мерләп) торған; искромётное вино бызырлап 
торған шарап 2. перен. (яркий, сверкающий) 
үткер, янып торған; искромётный взгляд үткер 
ҡараш

ИСКРОМСАТЬ сов. что\ разг. киҫкеләп (ту
раҡлап) бөтөрөү; искромсать сукно буҫтауҙы 
киҫкеләп бөтөрөү; искромсать хлеб икмәкте ту
раҡлап бөтөрөү

ИСКРОШИТЬ сов. 1. что ваҡлап (турап, ту
раҡлап) бөтөрөү, ваҡлау, тураҡлау 2. кого-что; 
перен., разг. (изрубитъ) тураҡлау, тураҡлап 
(сапҡылап) бөтөрөү

ИСКУПАТЬ I сов. кого; разг. ҡойондороу, 
һыу индереү; искупать ребёнка баланы һыу ин-
дереү

ИСКУПАТЬ II несов. см. искупйть
ИСКУПАТЬСЯ I сов.', разг. ҡойоноу, һыу 

инеү; искупаться в реке йылғала һыу инеү 
искупаться п несов. 1. см. искупйться

2. страд, от искупйть II

ИСКУПИТЬ сов. что 1. йолоу, ҡотолдороу, 
юйыу; искупйть свою вину үҙ ғәйебеңде юйыу 
2. (возместить) ҡаплау, ҡайтарыу

ИСКУПИТЬСЯ сов. йолоноу, ғәфү ителеү, 
кисерелеү

ИСКУПЛЁНИЕ с ҡотҡарыу, ғәфү (ителеү) 
итеү; искупление вины ғәйептең ғәфү ителеүе 

ИСК^С и ЙСКУС м һынау; выдержать 
искус (ауыр) һынау тотоу

ИСКУСАТЬ сов. кого-что тешләп (сәйнәп) 
бөтөү, талау; собака искусала эт талаған

ИСКУСИТЕЛЬ м; книжн. аҙҙырыусы, 
вәсүәсәсе

ИСКУСЙТЬ сов. см. искушать 
ИСКУСНИК м и ИСКУСНИЦА ж\ разг.

оҫта, маһир; большой искусник в своём дёле үҙ
эшенең ҙур оҫтаһы

ИСКУСНЫЙ, -ая, -ое 1. оҫта, маһир; ис
кусный портной оҫта тегеүсе 2. (мастерски ис
полненный) оҫта эшләнгән (башҡарылған); ис
кусная работа оҫта эшләнгән эш

ИСКУССТВЕННОСТЬ ж яһалмалыҡ 
ИСКУССТВЕННЫЙ, ая, ое яһалма; ис 

кусственный шёлк яһалма ебәк; искусственная 
улыбка яһалма йылмайыу

ИСКУССТВО с 1. сәнғәт; изобразйтельное 
искусство һынлы сәнғәт; певческое искусство 
йыр сәнғәте; произведение искусства сәнғәт 
әҫәре 2. (умение, мастерство) оҫталыҡ, маһир
лыҡ, таһыллыҡ; с болыийм искусством ҙур 
оҫталыҡ менән ♦ из любвй к искусству сәнғәткә 
булған һөйөүҙән

ИСКУССТВОВЁД м сәнғәт белгесе 
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ с сәнғәт фәне (бе 

леме)
ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЙ, ая, ое сәнғәт

фәне (ғилеме) ...ы; искусствоведческая литера
тура сәнғәт фәне әҙәбиәте; искусствоведческие 
науки сәнғәт белеме фәндәре

ИСКУШАТЬ несов. кого-что ҡыҙыҡтырыу, 
ҡотҡо (вәсүәсә) һалыу ♦  искушать судьбу 
яҙмышты һынап ҡарау, тәүәккәлләп ҡарау

ИСКУШЕНИЕ с 1. см. искусйть — искушать 
2. вәсүәсә, ҡотҡо; поддаться искушению 
ҡотҡоға бирелеү; вводйть в искушение вәсүәсә 
һалыу

и с к у ш е н н ы й , -ая, -ое 1. прич. от иску
сйть 2. прил. оҫтарған, тәжрибәле, йышылған, 
шымарған; искушённый в полйтике сәйәсәттә 
йышылған

ислАм м ислам (дин) 
ислАндский, -ая, -ое исланд ...ы, Ислан

дия ...ы; исландский язык исланд теле; ис
ландский народ исланд халҡы

ИСЛАНДЦЫ мн. исландтар, исланд халҡы 
/ /  ед. исландец м исланд ир-аты; исландка ж 
исланд ҡатын-ҡыҙы

ИСПАНКА I ж см. испанцы
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ИСПАНКА
ИСПАНКА II ж испанка (грипп ауырыуы төрө) 
испАнскии, -ая, -ое испан ...ы, Испания 

...ы; испанский танец испан бейеүе; испанский 
язык испан теле

ИСПАНЦЫ мн. испандар, испан халҡы / /  
ед. испанец м испан ир-аты; испанка ж испан 
ҡатын-ҡыҙы

ИСПАРЁНИЕ с 1. см. испарйть испарять, 
испарйться — испаряться 2. обычно мн. испаре
ния пар, быу; вредные испарения зарарлы быу 

ИСПАРИНА ж  тир; покрыться испариной 
тиргә батыу; на его лице выступила испарина 
битенә тир бәреп сыҡты

ИСПАРИТЕЛЬ м; тех. быуландырғыс, пар- 
ландырғыс (аппарат)

ИСПАРЙТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое быуланыу ...ы, 
парланыу ...ы; испарйтельная способность пар
ланыу һәләте

ИСПАРИТЬ сов. что парға (быуға) әйләнде- 
реү; испарйть воду һыуҙы парға әйләндереү 

ИСПАРИТЬСЯ сов. 1. парға (быуға) әйләнеү 
2. перен., upon, юҡ булыу, юҡҡа сығыу, һыҙыу, 
тайыу, шылыу; он куда-то испарйлся ул ҡайҙа
лыр юҡ булды

ИСПАРЙЕМОСТЬ ж быуланыу (парланыу) 
һәләте

ИСПАРЙТЬ несов. см. испарйть 
ИСПАРЙТЬСЯ несов. 1. см. испарйться 

2. страд, от испарять
ИСПАЧКАТЬ сов. кого-что бысратып (буяп) 

бөтөрөү
ИСПАЧКАТЬСЯ сов. бысранып (буялып) 

бөтөү
ИСПЕПЕЛИТЬ сов. кого-что 1. (яндырып) 

көл итеү, кәлгә әйләндереү 2. перен. өтөү, өтөп 
(көйҙөрөп) алыу, көйҙөрөү; испепелйть взгля
дом ҡараш менән өтөп алыу

ИСПЕПЕЛЙТЬСЯ соә. янып бөтөү, кәлгә 
әйләнеү

ИСПЕПЕЛЙТЬ несов. см. испепелйть 
ИСПЕПЕЛЙТЬСЯ несов. 1. см. испепе

литься 2. страд, от испепелять
ИСПЕСТРИТЬ сов. что сыбарлау, сыбарлап 

бөтөрөү
ИСПЁЧЬ сов. что бешереү, бешереп алыу; 

испечь хлеб икмәк бешереп алыу
ИСПЁЧЬСЯ сов. бешеү, бешеп сығыу; пирог 

хорошо испёкся бәлеш һәйбәт бешкән
ИСПЕЩРИТЬ соә. что сыбарлап бөтөү; ис

пещрить следами эҙҙәр менән сыбарлап бөтөү 
ИСПЕЩРЙТЬ несов. см. испещрйть 
ИСПИСАТЬ соә. что 1. яҙып тултырыу (бө

төрөү); исписать целую тетрадь бөтөн бер 
дәфтәрҙе яҙып бөтөрөү 2. разг. (истратитъ) 
яҙыуға (тотоноп) бөтөрөү; исписать последний 
карандаш аҙаҡҡы ҡәләмде яҙып бөтөрөү

ИСПИСАТЬСЯ соә. 1. яҙылып (тотолоп) бө
төү, яҙа-яҙа бөтөү; карандаш исписался ҡәләм

яҙа-яҙа бөттө 2. перен. яҙыу һәләте бөтөү, яҙыу 
һәләте ҡайтыу

ИСПИСЫВАТЬ несов. см. исписать 
ИСПИСЫВАТЬСЯ несов. 1. см. исписаться

2. страд, от испйсывать
испитбй, -ая, -ое разг. таушалған, йонсо

ған; испитое лицо таушалған йөҙ
ИСПОВЁДАНИЕ с; книжн. динле булыу, 

иманлы булыу
ИСПОВЁДАТЬ соә.', разг. см. исповедовать

1 - 3
ИСПОВЕДАТЬСЯ сов.; разг. см. исповедо

ваться 1—2
ИСПОВЁДНИК м 1. (священник) тәүбә итте

реүсе 2. (тот, кто пришёл на исповедь) тәүбә 
итеүсе, тәүбәгә килеүсе

ИСПОВЕДОВАТЬ 1. сов., несов. кого (под
вергнутъ исповеди, выслушать покаяние) тәүбә 
иттереү, тәүбәгә килтереү 2. (покаяться в своих 
грехах на исповеди) тәүбә итеү, тәүбәгә килеү
3. перен. (рассказать о себе что-л. хранимое 
до сих пор в тайне) асып һалыу, һөйләп биреү 
(күңелдәген) 4. книжн. (юлын, динен) тотоу, 
(диненә) ышаныу, инаныу; исповедовать ислам 
ислам динен тотоу

ИСПОВЕДОВАТЬСЯ 1. сов., несов. тәүбә 
итеү, тәүбә ҡылыу 2. соә., несов.', перен. асыҡ
тан-асыҡ һөйләп биреү, (серҙе, хәбәрҙе) асып 
һалыу 3. несов. страд, от исповедовать

ИСПОВЕДЬ ж 1. церк. тәүбә итеү 2. перен. 
(откровенное признание) (күңелдәген) асып 
һалыу, асыҡтан-асыҡ һөйләү

ИСПОДВОЛЬ нареч.; разг. әҙләп-әҙләп, 
әкренләп; йсподволь подготовиться к отъезду 
әкренләп юлға әҙерләнеү

ИСПОДЛбБЬЯ нареч. ҡаш аҫтынан; глядеть 
исподлобья ҡаш аҫтынан ҡарау

ИСПОДНЙЗУ и ИСПбДНИЗУ нареч.', разг. 
түбәндән, аҫтан, (нимәнендер) аҫтынан

ИСПОДТИШКА нареч.; разг. аҫтыртын, 
йәшерен; делать исподтишка аҫтыртын эшләү; 
смеяться исподтишка аҫтыртын көлөү

ИСПОКбН: испокбн веку (веков) борон бо 
рондан, элек-электән, бик күптән, әүәл-әүәлдән 

ИСПОЛИН м; книжн. 1. алпамыша, бәһ
леүән, әзмәүер 2. чего', перен. бөйөк кеше, даһи; 
исполины науки фәндең бөйөк кешеләре

ИСПОЛЙНСКИЙ, ая, ое 1. бәһлеүән, 
әзмәүерҙәй; человек исполинского роста әзмә 
үерҙәй кеше 2. бик ҙур, ғәҙәттән тыш ҙур; испо
линские планы ғәҙәттән тыш ҙур пландар

исполкбм м (исполнительный комитет) 
башҡарма комитет

ИСПОЛНЕНИЕ с см. исполнить I — испол
нять I, исполниться I — исполняться I; проверка 
исполнения үтәлешен тикшереү; исполнение 
приказа бойороҡто үтәү; исполнение роли роль 
башҡарыу (уйнау)
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ИСПРАВНОСТЬ
ИСПОЛНЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от ис

полнить II; 2. прил. тулған, солғап алынған, 
һуғарылған; исполненный гордости ғорурлыҡ 
менән һуғарылған

ИСПОЛНИМЫМ, -ая, -ое башҡарылырлыҡ, 
бойомға (тормошҡа) ашырырлыҡ, үтәлерлек; ис 
полнймое желание үтәлерлек теләк

ИСПОЛНИТЕЛЬ М  и ИСПОЛНЙТЕЛЬНИ 
ЦА ж 1. үтәүсе, башҡарыусы; исполнйтель по
ручений йомош үтәүсе 2. башҡарыусы, уйнаусы; 
исполнйтель народных песен халыҡ йырҙарын 
башҡарыусы ♦ судебный исполнйтель суд 
эштәрен башҡарыусы

ИСПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ ж эште теүәл баш 
ҡарыу

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое 1. башҡарма, 
башҡарыусы; исполнительный комитет башҡар
ма комитет 2. (старательный) йомошсан,
тыңлаусан, бик тырыш (үтәүсән); исполнитель
ный ребёнок тыңлаусан бала ♦  исполнительный 
лист башҡарыу ҡағыҙы (суд ҡарарын бойом
ға ашырыу өсөн суд тарафынан бирелгән 
бойороҡ)

И С П бЛ Н И ТЬ I сов. что 1. үтәү, башҡарыу, 
бойомға ашырыу; исполнить приказ бойороҡто 
үтәү; исполнить просьбу үтенесте үтәү 2. баш
ҡарыу, уйнау; исполнить танец бейеү башҡарыу 

ИСПбЛНИТЬ II сов. кого-что; уст. тулты
рыу, һуғарыу, рухландырыу; исполнить сердце 
надеждой күңелде өмөт менән тултырыу

ИСПбЛНИТЬСЯ I сов. 1. үтәлеү, бойомға 
(тормошҡа) ашыу, башҡарылыу; исполнилось 
заветное желание изге теләк тормошҡа ашты 
2. кому-чему безл. (о сроке, возрасте) үтеү, ту
лыу, булыу; мальчику исполнилось десять лет 
малайға ун йәш тулды

ИСПбЛНИТЬСЯ II сов. чем, чего тулыу, 
һуғарылыу; её сердце исполнилось радостью 
уның йөрәге шатлыҡ менән тулды

ИСПОЛНЯТЬ I несов. 1. см. исполнить I; 
2. башҡарыу; исполнять обязанности заведую
щего мөдир вазифаһын башҡарыу

ИСПОЛНИТЬ II несов. см. исполнить II 
ИСПОЛНИТЬСЯ I несов. 1. см. испол

ниться I; 2. страд, от исполнять I
ИСПОЛНИТЬСЯ II несов. см. испол

ниться II
ИСПОЛОСОВАТЬ сов.', разг. 1. что буй- 

буйға (тураҡлап, ҡырҡҡылап, һыҙғылап) тел
геләп бөтөрөү; исполосовать ткань тауарҙы буй- 
буйға телгеләп бөтөрөү 2. кого-что (избитъ би
чом, кнутом и т.п.) ҡамсылау, сыбыртҡы 
менән ярыу

ЙСПОЛУ нареч. уртаҡҡа, уртағына, ярты
лаш; работать йсполу яртылаш эшләү

ИСПбЛЬЗОВАНИЕ с см. использовать; ис
пользование местного сырья урындағы сеймал
ды ҡулланыу

ИСПбЛЬЗОВАТЬ сов., несов. кого-что 
файҙаланыу, ҡулланыу; использовать в работе 
новый метод эштә яңы ысул ҡулланыу; ис
пользовать атомную энергию в мирных целях 
атом энергияһын тыныслыҡ маҡсатында фай
ҙаланыу; использовать удобрение ашлама 
ҡулланыу

ИСПбЛЬЗОВАТЬСЯ несов. 1. ҡулланылыу, 
файҙаланылыу 2. страд, от использовать 

испбльный, -ая, -ое уртаҡҡа (яртылаш) 
эшләү ...ы, уртаҡҡа (яртылаш) эшләнә торған; 
испольная система уртаҡҡа эшләү системаһы 

испблыцик м уртаҡҡа эшләүсе (крәҫтиән) 
ИСПбЛЫЦИНА ж уртаҡҡа эшләү (алынған 

уңыштың яртыһы ер хужаһына бирелец сис
темаһы)

ИСПбРТИТЬ сов. кого-что', в разн. знач. 
боҙоу; испортить машйну машинаны боҙоу; ис
портить зрение күҙҙе боҙоу; испортить нервы 
нервы боҙоу; испортить настроение кәйеф 
боҙоу; испортить плохйм воспитанием насар 
тәрбиә менән боҙоу

ИСПбРТИТЬСЯ сов.', в разн. знач. боҙолоу; 
испортилась погода көн боҙолдо; испортилось 
зрение күҙ боҙолдо; часы испортились сәғәт 
боҙолдо; мясо испортилось ит боҙолған 

ИСПОРЧЕННОСТЬ ж боҙолғанлыҡ 
ИСПОРЧЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от ис

портить 2. прил. боҙоҡ, боҙолған; испорченная 
игрушка боҙолған уйынсыҡ; испорченные отно
шения боҙолған (насар) мөнәсәбәттәр; испорчен
ный ребёнок боҙолған бала; испорченное мясо 
боҙолған ит

ИСПРАВИМЫМ, -ая, -ое төҙәтерлек, төҙә- 
лерлек; эта беда исправйма был төҙәтерлек эш 

ИСПРАВЙТЕЛЬНО ТРУДОВОЙ, ая, ое 
холоҡ төҙәтеү-хеҙмәт; исправительно-трудовая 
колония холоҡ төҙәтеү-хеҙмәт колонияһы

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое төҙәтеү ...ы; 
исправительные меры төҙәтеү саралары; испра
вительные работы холоҡ төҙәтеү эштәре

ИСПРАВИТЬ сов. кого-что төҙәтеү; ис
править водопровод һыу үткәргесте төҙәтеү; ис
править ошйбку хата төҙәтеү; исправить ха
рактер холоҡто төҙәтеү

ИСПРАВИТЬСЯ сов. төҙәлеү; исправилось 
зрение күҙ төҙәлде

ИСПРАВЛЁНИЕ с 1. см. исправить — ис
правлять, исправиться — исправляться 2. төҙәт
мә, төҙәтеү; внести исправления в рукопись
ҡулъяҙмаға төҙәтмәләр индереү

ИСПРАВЛЯЛЪ несов. см. исправить 
ИСПРАВЛЯТЬСЯ несов. 1 .см . исправиться 

2. страд, от исправлять
ИСПРАВНИК м', ист. исправник (революция

ға тиклем Рәсәйҙә өйәҙ полицияһы башлығы) 
ИСПРАВНОСТЬ ж 1. төҙөклөк, эшкә яраҡ

лылыҡ; исправность мотора моторҙың төҙөклөгө



ИСПРАВНЫЙ
2. (исполнительность) тыңлаусанлыҡ, күн
дәмлек

и с п р а в н ы й , -ая, -ое 1. төҙөк, бөтөн, эшкә 
яраҡлы; исправный прибор төҙөк прибор 2. (ис
полнительный) тыңлаусан, күндәм, тырыш, ке
ше ыңғайлы; исправный работник күндәм 
хеҙмәткәр

ИСПРАЖНЁНИЕ с 1. см. испражнйться — 
испражняться 2. мн. испражнения тиҙәк

ИСПРАЖНЙТЬСЯ сов. тышҡа сығыу, оло 
ярау итеү

ИСПРАЖНЙТЬСЯ несов. см. испражнйться 
ИСПРОБОВАТЬ сов. что 1. (проверить год

ность) һынау, һынап ҡарау; испробовать новый 
инструмент яңы ҡоралды һынап ҡарау 2. (уз
нать на собственном опыте) һынап ҡарау, ҡа
рау; испробовать все возможности бөтә мөмкин 
лектәрҙе һынап ҡарау 3. разг. (отведать) тәмен 
татып (тәмләп, ашап) ҡарау, ауыҙ итеү

ИСПЗТ м ҡурҡыу, ҡурҡыш, өркөү, шөрләү; 
с испугу ҡурҡыштан; от испуга потерять дар 
речи ҡурҡыштан телһеҙ ҡалыу ♦ брать (взять) 
на испуг ҡурҡытыу, ҡурҡытып ҡыҫмаға алыу 

ИСПУГАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от испу
гать 2. прил. ҡурҡҡан, өрккән, шөрләгән; ис
пуганные люди ҡурҡҡан кешеләр; испуганный 
вид ҡурҡҡан ҡиәфәт

ИСПУГАТЬ сов. кого-что ҡурҡытыу, 
өркөтөү

ИСПУГАТЬСЯ сов. кого-чего ҡурҡыу, өркөү; 
испугаться трудностей ауырлыҡтарҙан ҡурҡыу 

ИСПУСКАТЬ несов. что 1. см. испустить
2. (распространять, излучать) таратыу, аң
ҡытыу

ИСПУСТИТЬ сов. что сығарыу, ҡуйыу, ебә
реү; испустйть вопль үкһеп ебәреү ♦  испустить 
дух уст. йән биреү, һуңғы һулыш алыу

ИСПЫТАНИЕ с 1. см. испытать; испытание 
двйгателя двигателде һынап ҡарау 2. һынау, им
тихан; приёмные испытания ҡабул итеү имти
хандары 3. (жизненные трудности, невзгоды) 
ауыр һынау, ауырлыҡ, кисереш; суровые испы
тания войны һуғыш ауырлыҡтары

и с п ы т а н н ы й , -ая, -ое 1. прич. от испы
тать 2. прил. һынап ҡаралған, һыналған, тикше
релгән; испытанный боец һыналған һалдат; ис
пытанный приём тикшерелгән алым

ИСПЫТАТЕЛЬ м һынаусы; лётчик испы 
татель һынаусы летчик; испытатель машйны ма 
шина һынаусы

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое һынау ...ы; ис
пытательный полёт һынау осошо; испытатель
ный срок һынау срогы

ИСПЫТАТЬ сов. 1. кого-что һынау, һынап 
ҡарау; испытать станок станокты һынап ҡарау; 
испытать нового работника яңы хеҙмәткәрҙе һы 
нау 2. что (пережить, ощутить) кисереү, кү
реү, татыу; испытать нужду мохтажлыҡ кисереү;

испытать радость шатлыҡ кисереү; испытать 
удовольствие ләззәт татыу ♦  испытать на своей 
(собственной) шкуре что үҙ елкәңдә татыу 

ИСПЫТУЕМЫЙ, -ая, -ое һынала (тикше
релә) торған, һынау үтеүсе; испытуемый мате
риал һынала торған материал

ИСПЫТУЮЩИЙ, -ая, -ее тикшерелә торған, 
һынаулы, һынау үткәреүсе, иғтибарлы; испы
тующий взгляд һынаулы ҡараш

ИСПЫТЫВАТЬ несов. см. испытать 
ИССЕКАТЬ I несов. см. иссёчь I 
ИССЕКАТЬ II несов. см. иссёчь II 
ИССЕРА ... һорғолт; йссера бёлый hop 

ғолт аҡ
ИССЁЧЬ I сов. что 1. соҡоу, ҡырыу, юныу; 

иссёчь статую из мрамора мәрмәрҙән ҡырып 
статуя яһау 2. мед. ҡырҡып (киҫеп) алыу (таш
лау); иссёчь опухоль шеште киҫеп ташлау

ИССЁЧЬ II сов. кого-что 1. (изрубить, рас
сечь чем-л.) ҡырҡыу, киҫеү, ҡыйыу 2. уст. (из
бить плетью, розгами и т.п.) туҡмау, ҡамсы
лау, сыбыртҡылау; иссёчь кнутом сыбыртҡылау 

ЙССИЗА-... күгелйем; йссиза голубой күгел
йем зәңгәр

ИССИНЯ ... күкһел, зәңгәрһыу; йссиня-зе- 
лёный зәңгәрһыу йәшел

ИССЛЕДОВАНИЕ с 1. см. исслёдовать 
2. ғилми (фәнни) хеҙмәт (тикшеренеү); исслёдо 
вание по башкйрскому языку башҡорт теле 
буйынса ғилми хеҙмәт

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ м тикшеренеүсе, тикше
реүсе, өйрәнеүсе, ғилми хеҙмәткәр

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ, ая, ое тикшере 
неү ...ы, тикшереү ...ы; исслёдовательская ра
бота тикшеренеү эше; исслёдовательские спо
собности тикшереү һәләтлектәре

ИССЛЁДОВАТЬ сов., несов. кого-что
1. тикшереү, тикшеренеү, өйрәнеү; исслёдовать 
законы природы тәбиғәт ҡанундарын өйрәнеү
2. ҡарау, тикшереү, ҡарап сығыу; исслёдовать 
больного ауырыуҙы ҡарау

ИССбХНУТЬ сов.', прям., перен. кибеү, ки
беп (ҡороп) бөтөү; иссохнуть от тоскй һағыштан 
кибеү; рёки иссохли йылғалар ҡороп бөттө 

ЙССТАРИ нареч. борондан, күптән, элек- 
электән

ИССТРАДАТЬСЯ сов. яфаланыу, ғазапла
ныу, интегеү, ғазапланып (интегеп, яфаланып) 
бөтөү; исстрадаться в одиночестве яңғыҙлыҡтан 
яфаланыу

ИССТРЕЛЙТЬ сов. что 1. атып бөтөрөү; ис
стрелять все патроны бөтә патрондарҙы атып 
бөтөрөү 2. разг. атып, тишкеләп бөтөрөү; ис
стрелять всю мишёнь сәпкә атып, тишкеләп 
бөтөрөү

ИССТУПЛЁНИЕ с сикһеҙ шашыу (шашы
ныу, ярһыу, ҡотороноу); прийтй в исступлёние 
сикһеҙ шашыныу 

432



ИСТОЛКОВАТЕЛЬ
ИССТУПЛЁННОСТЬ ж сикһеҙ шашҡанлыҡ 

(ярһығанлыҡ)
ИССТУПЛЁННЫЙ, -ая, -ое сикһеҙ ныҡ 

шашҡан (шашынған, ярһыған, ҡоторған); иссту
плённый взгляд сикһеҙ шашынған ҡараш; иссту
плённый крик ныҡ ярһыған тауыш

ИССУШАТЬ несов. см. иссушить
ИССУШИТЬ сов. кого-что 1. киптереп (ҡо

ротоп) бөтөрөү; жара иссушила болото эҫе 
көндәр һаҙлыҡты киптереп бөтөрҙө 2. перен. 
киптереү; болезнь иссушйла его сир уны кип
терҙе

ИССЫХАТЬ несов. см. иссохнуть
ИССЯКНУТЬ сов. 1. ҡороу, кибеү, ҡороп 

(кибеп) бөтөү; источник иссяк шишмә ҡороған
2. бөтөү; сйлы иссякли көс бөттө

ИСТАПТЫВАТЬ несов. см. истоптать
ИСТАСКАННЫЙ, -ая, -ое разг. 1. прич. от

истаскать 2. прил. туҙған, ныҡ иҫкергән, тау
шалған; истасканная обувь туҙған аяҡ кейеме
3. прил.; перен. (избитый) тапалған, күп 
сәйнәлгән; истасканная фраза күп сәйнәлгән 
һүҙҙәр 4. прил.; перен. (о внешнем виде) төҫ 
ташлаған, йонсоған, бирешкән, таушалған; ис
тасканное лицо йонсоған йөҙ

ИСТАСКАТЬ сов. что; разг. 1 . кейеп 
туҙҙырыу (иҫкертеү, таушалдырыу), туҙҙырып 
бөтөрөү; истаскать пальто пальтоны кейеп 
туҙҙырыу 2. перен. (сделать избитым) ҡәҙерен 
ебәреү

ИСТАСКАТЬСЯ сов. 1. кейелеп туҙыу 
(туҙып бөтөү); платье истаскалось күлдәк кейе
леп туҙған 2. перен. (изнуриться) туҙыу, тау
шалыу

ИСТЕКАТЬ несов. см. истёчь
ИСТЁКШИЙ, -ая, -ее 1. прич. от истёчь

2. прил. үткән, уҙған; в истёкшем году үткән 
йылда

ИСТЕРЁТЬ сов. что 1. (трением размель
чить до конца) ҡырыу, ҡырып бөтөрөү; исте 
рёть весь сыр на тёрке бөтә сырҙы ҡырғыста 
ҡырып бөтөрөү 2. ышҡый-ышҡый бөтөрөү; исте 
рёть резйнку резинканы ышҡый-ышҡый бөтөрөү
3. (поранить при трении) өйкәү, ҡырыу 
(аяҡты) ♦ истерёть в порошок кого көлөн күккә 
осороу, юҡҡа сығарыу

ИСТЕРЁТЬСЯ сов. ышҡыла-ышҡыла бөтөү 
(юҡҡа сығыу), ышҡылып туҙып бөтөү; подошва 
истёрлась табан ышҡылып туҙып бөткән

ИСТЕРЗАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от истер
зать 2. прил. (израненный) яраланып (имгәнеп) 
бөткән 3. прил. йыртылып (өҙгөләнеп, тауша
лып) бөткән 4. прил. (изуродованный) боҙолған, 
таланған, ғәрипләндерелгән, имгәтелгән; ис 
тёрзанная земля таланған ер 5. прил.; перен. 
ғазапланған, йонсоған, интеккән; истёрзанный 
вид йонсоған ҡиәфәт

ИСТЕРЗАТЬ сов. кого-что 1 . яралап 
бөтөрөү; тигр истерзал свою добычу юлбарыҫ үҙ 
ҡорбанын өҙгәләп ташланы 2. боҙоу, емерелеү, 
боҙоп (емереп) бөтөрөү; истёрзанный войной 
город һуғыштан емерелеп бөткән ҡала 3. яфа
лау, ғазаплау, яфалап (ғазаплап) бөтөрөү; его 
истерзали сомнёния уны икеләнеүҙәр яфаланы 

ИСТЁРИК м и ИСТЕРЙЧКА ж; разг. исте 
рик, истерия менән ауырыусы, ҡыҙма кеше 

ИСТЁРИКА ж истерика, истерия (ҡыҙма) 
өйәнәге; впасть в истёрику истерикаға бирелеү 

ИСТЕРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. истерия ...ы, 
ҡыҙма; истерйческий припадок истерия өйәнәге 
2. истериялы, истерияға бирелеүсән, ҡыҙмаһы 
тотоусан; истерйческая жёнщина истерияға би
релеүсән ҡатын 3. истерияға хас, истерика- 
лағыса (быуылып, ярһып, ҡыҙып); истерйчес
кий смех быуылып көлөү; истерйческие ры
дания ярһып илау

ИСТЕРЙЧНЫЙ, -ая, -ое см. истерйческий 2, 3
ИСТЕРИЯ ж истерия (1. нервы өйәнәге 

2. кцсм. ҡыҙыу эшмәкәрлек); воённая истерйя 
хәрби истерия

ИСТЁЦ М  И ИСТЙЦА ж; юр. дәғүәсе (суд 
эшендә)

ИСТЕЧЕНИЕ с см. истёчь; истечёние срока
срогы сығыу

ИСТЁЧЬ сов. үтеү, уҙыу, бөтөү, тамамланыу, 
сығыу; врёмя истекло ваҡыт үтеп китте ♦ истёчь 
кровью ҡанһырау, ҡан ағыу

ИСТИНА ж 1. дөрөҫлөк, дөрөҫ; соотвётство 
вать йстине дөрөҫлөккә тура килеү; узнать йсти 
ну дөрөҫөн белеү 2. филос. хәҡиҡәт; абсо
лютная истина абсолют хәҡиҡәт; объективная 
йстина объектив хәҡиҡәт

ИСТИННЫМ, -ая, -ое 1. дөрөҫ, раҫ, хаҡ; 
йстинный рассказ хаҡ һүҙ 2. ысын; йстинный 
друг ысын дуҫ ♦ направить (наставить, обратйть) 
на йстинный путь кого дөрөҫ юлға баҫтырыу 

ИСТИРАТЬ несов. см. истерёть 
ИСТИРАТЬСЯ несов. 1. см. истерёться 

2. страд, от истирать
ИСТЛЕВАТЬ несов. см. истлеть 
ИСТЛЁТЬ сов. 1. сереү, сереп бөтөү; ткань 

истлёла тауар сереп бөткән 2. быҫҡып (янып) 
бөтөү, быҫҡып кәлгә әйләнеү; утли истлёли ҡуҙ 
быҫҡып кәлгә әйләнгәнистбк м 1. (һыу) башы, инеш, сығанаҡ; ис
тбк рекй йылға башы 2. обычно мн. истоки; пе
рен. сығанаҡ, баш, башланғыс; истоки науки 
фән сығанағы; истоки цивилизации цивилизация 
башланғыстары

ИСТОЛКОВАНИЕ с см. истолковать; дать 
истолкование чему-л. берәй нәмәгә аңлатма биреү 

ИСТОЛКОВАТЕЛЬ м 1. аңлатыусы, төшөн
дөрөүсе 2. юраусы
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ИСТОЛКОВАТЬ
ИСТОЛКОВАТЬ сов. что аңлатыу, аңлатып 

биреү, төшөндөрөү, төшөндөрөп биреү; истолко
вать смысл слова һүҙҙең мәғәнәһен аңлатыу 

ИСТОЛКбВЫВАТЬ несов. см. истолковать 
истолбчь сов. что төйөп ваҡлау, ваҡлап 

бөтөрөү; истолбчь сахар шәкәрҙе төйөп ваҡлау 
ИСТбМА ж иҙрәү, иҙрәп төшөү, әлһерәү, 

ойоу; в сладкой истоме рәхәт ойоу хәлендә 
ИСТОМИТЬ сов. кого-что хәлдән тайҙырыу, 

талсыҡтырып (зарыҡтырып) бөтөрөү
ИСТОМИТЬСЯ сов. хәлдән тайыу, талсы

ғыу, талсығып (зарығып) бөтөү; совсем исто
миться бөтөнләй талсығыу; истомйться на ра
боте эштә хәлдән тайыу

и с т о м л ё н н ы й , -ая, -ое 1. прич. от исто
мить 2. прил. хәлдән тайған, талсыҡҡан, йон
соған; истомлённый вид талсыҡҡан ҡиәфәт; ис
томлённые путники хәлдән тайған юлсылар 

ИСТОПИТЬ I сов. что 1. яғыу; истопить 
печь мейес яғыу 2. разг. яғып бөтөрөү; истопить 
весь уголь бөтә күмерҙе яғып бөтөрөү

ИСТОПИТЬ II сов. что; разг. иретеп 
бөтөрөү; истопйть всё масло бөтә майҙы иретеп 
бөтөрөү

ИСТОПЙТЬСЯ I сов. (яғыуҙан) йылыныу, 
яғылып бөтөү

ИСТОПЙТЬСЯ II сов.; разг. иреп бөтөү; 
воск весь истопйлся балауыҙ иреп бөттө

ИСТОПНЙК М и ИСТОПНЙЦА ж мейес 
яғыусы

ИСТОПТАТЬ сов. что 1. тапап бөтөрөү; ис
топтать траву үләнде тапап бөтөрөү 2. разг. та
пап бысратыу (бөтөрөү); истоптать пол иҙәнде 
тапап бөтөрөү 3. разг. кейеп туҙҙырыу (аяҡ 
кейемен); истоптать сапогй итекте туҙҙырыу 

ИСТОРГАТЬ несов. см. исторгнуть 
ИСТбРГНУТЬ сов. что 1. у cm. бәреп 

сығарыу; вулкан исторг лаву вулкан лава бәреп 
сығарҙы 2. перен. сығарыу; исторгнуть слёзы 
күҙ йәше сығарыу; исторгнуть крик тауыш 
сығарыу

ИСТОРЙЗМ м тарихилыҡ; принцип исто 
рйзма тарихилыҡ принцибы

И С Т бРИ К  м тарихсы; учёный историк
ғалим-тарихсы; совещание историков тарихсы
лар кәңәшмәһе, тарихсы ғалим

ИСТбРИКО ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ, ая,
-ое тарих-филология ...ы

ИСТОРИбГРАФ м историография белгесе, 
тарихнамәсе; военный историограф хәрби та 
рихнамәсе

и с т о р и о г р а ф и я  ж историография, та- 
рихнамә (тарих белеменең цҫешен һәм тарихи 
сығанаҡтарҙы өйрәнец фәне); историография 
советского перйода совет осоро тарихнамәһе 

ИСТОРИЧЕСКИЙ, ая, ое 1. тарих ...ы; ис 
торйческая наука тарих фәне 2. тарихи; исто

рйческий документ тарихи документ; исторйче- 
ская грамматика тарихи грамматика; исторйчес- 
кие места тарихи урындар ♦ исторйческий ма
териалйзм тарихи материализм

ИСТОРИЧНЫМ, -ая, -ое тарихи яҡтан 
дөрөҫ, тарихҡа ярашлы

ИСТбРИ Я ж і. в разн. знач. тарих; новая 
история яңы тарих; история народа халыҡ тари
хы; история песен йырҙар тарихы; законы ис
тории тарих ҡанундары 2. ваҡиға, хәл; попасть 
в неприятную историю күңелһеҙ хәлгә тарыу; 
страшные истории ҡурҡыныс ваҡиғалар 
♦ вечная история бер үк балыҡ башы; история 
умалчивает о чём; шутл. был турала бер ни 
билдәһеҙ; войтй в историю тарихҡа инеү

ИСТОСКОВАТЬСЯ сов. по кому-чему и без 
доп.; разг. һағыныу, зарығыу, һағынып 
һарғайыу; истосковаться в ожидании көтә көтә 
һағынып бөтөү

ИСТОЧАТЬ несов. что аңҡытыу, таратыу, 
урғылтыу

ИСТОЧИТЬ сов. что 1. ҡайрап (йоҡартып) 
бөтөү; источйть нож бысаҡты ҡайрап (йоҡар
тып) бөтөрөү 2. см. изъесть 1

и с т б ч н и к  м 1. шишмә, сығанаҡ; горный 
истбчник тау шишмәһе; сёрный истбчник 
көкөрт(лө) сығанағы 2. перен. сығанаҡ; ис
тбчник повышения доходов килемде арттырыу 
сығанаҡтары; истбчник сырья сеймал сыға
наҡтары; истбчник вдохновения илһам 
сығанағы 3. (письменный документ) сығанаҡ; 
письменный истбчник яҙма сығанаҡ; по досто
верным источникам ышаныслы сығанаҡтар 
буйынса

ИСТОЧНИКОВЁДЕНИЕ с сығанаҡтар 
өйрәнеү (тарихи сығанаҡтарҙы өйрәнец һәм 
ҡулланыу сараларын өйрәнгән фән)

ИСТОЧНИКОВЁДЧЕСКИЙ, ая, ое сыға
наҡтар өйрәнеү ...ы; источниковедческие ра
боты сығанаҡтар өйрәнеү эше

и с т б ш н ы й ,  -ая, -ое разг. әсе, йөрәк өҙгөс 
(әрнеткес) {тауыш, оран); истбшный крик әсе 
тауыш

ИСТОЩАТЬ несов. см. истощить 
ИСТОЩАТЬСЯ несов. 1. см. истощйться

2. страд, от истощать 
ИСТОЩЁНИЕ с 1. см. истощйться; го

лодное истощение аслыҡтан ябығыу; нервное 
истощение нервылар ҡаҡшауы 2. (о почве) яр
лыланыу, ашламаһы бөтөү, иҫкереү; истощение 
почвы тупраҡтың ашламаһы бөтөү, иҫкереү
3. әҙәйеп ҡалыу (кәмеү), наҡыҫланыу, бөтөп ба
рыу (тотоноу арҡаһында); истощение средств 
аҡсаның кәмеүе, бөтөп барыуы; истощение при
пасов аҙыҡтарҙың наҡыҫланыуы

ИСТОЩЁННОСТЬ ж 1. ябыҡлыҡ, арыҡ
лыҡ, хәлһеҙлек; истощённость больного ауы 
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рыуҙың хәлһеҙлеге 2. (о почве) (ашламаға) яр 
лылыҡ; истощённость почвы тупраҡтың ярлы 
лығы

и с т о щ е н н ы й , -ая, -ое 1. прич. от исто 
щйть 2. прил. ябыҡ, йонсоу, хәлһеҙ, арыҡ; исто
щённый человек ябыҡ кеше; истощённый вид
йонсоу төҫ 3. прил. (о почве) уңдырышһыҙ 
(тупраҡ тураһында)

ИСТОЩИТЬ сов. 1. кого-что ябыҡтырыу, 
хәлһеҙләндереү, йонсотоу; болезнь истощйла 
его сир уны хәлһеҙләндерҙе (йонсотто) 2. что (о 
почве) уңдырышлылығын бөтөрөү, ярлыланды
рыу 3. что бөтөрөү, ныҡ кәметеү; истощйть за
пасы запастарҙы ныҡ кәметеү; истощйть тер
пение түҙемлекте (сабырлыҡты) бөтөрөү

и с т о щ й т ь с я  сов. 1. (изнуриться) 
ябығыу, хәлһеҙләнеү, көс бөтөү, ҡаҡшау, йон
соу; очень истощйлся ныҡ ябыҡҡан, йонсоған; 
сйлы истощйлись көсө бөттө 2. (о почве) ярлы 
ланыу, уңдырышлылығы (ашламаһы) бөтөү; 
почва истощйлась тупраҡтың уңдырышлылығы 
бөткән 3. бөтөү, ҡалмау; запасы железной руды 
истощйлись тимер мәғдәненең һаҡламдары 
бөттө; терпение истощйлось түҙер хәл ҡалманы 

ИСТРАТИТЬ сов. что 1. тотоноп бөтөү, то
топ бөтөрөү; истратить деньги аҡсаны тотоноп 
бөтөү 2. түгеү, һалыу, бөтөрөү, сарыф итеү; ис
тратить сйлы көс түгеү; истратить зря время 
ваҡытты бушҡа сарыф итеү

и с т р а т и т ь с я  сов. 1. тотолоп бөтөү; 
деньги истратились аҡса тотолоп бөттө 2. разг. 
тотоноп бөтөү, аҡсаһыҙ ҡалыу; в поездке я ис
тратился сәфәрҙән һуң бөтөнләй аҡсаһыҙ 
ҡалдым

ИСТРЕБИТЕЛЬ м 1. кого-чего ҡырыусы, 
ҡырып бөтөрөүсе; саранча — истребйтель по
севов саранча — сәсеүлектәрҙе ҡырыусы; истре
бйтель грызунов кимереүселәрҙе ҡырып 
бөтөрөүсе 2. ав. истребитель; реактйвный истре
бйтель реактив истребитель ♦ лётчик истре 
бйтель лётчик-истребитель

ИСТРЕБИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое 1. юҡ иткес, 
емергес, ҡыра торған, һәләк иткес; истребйтель 
ная война емергес һуғыш 2. истребителдәр ...ы; 
истребйтельная авиация истребителдәр авиа
цияһы; истребйтельный отряд истребителдәр 
отряды

ИСТРЕБЙТЬ сов. кого-что юҡ итеү, һәләк 
итеү, ҡырып бөтөрөү; истребйть лес урманды 
ҡырып бөтөрөү

ИСТРЕБЛЁНИЕ с см. истребйть ис 
треблять

ИСТРЕБЛЙТЬ несов. см. истребйть 
ИСТРЁБОВАНИЕ с; книжн. см. истре

бовать
ИСТРЁБОВАТЬ сов. что; книжн. талап 

итеү, һоратып алыу; истребовать дело из суда 
судтан эште һоратып алыу

ИСХОД
и с т р е п а н н ы й , -ая, -ое 1. прич. от истре

пать 2. прил. таушалған; истрёпанная кнйга тау
шалған китап 3. прил.; перен. йонсоған, әл
һерәгән, хәлдән тайған; истрёпанный вид йон
соған ҡиәфәт

ИСТРЕПАТЬ сов. что; разг. 1. таушалды
рып (туҙҙырып) бөтөрөү; истрепать одежду ке
йемде туҙҙырып бөтөрөү; истрепать кнйгу китап
ты таушалдырып бөтөрөү 2. перен. йонсотоу, 
интектереү, әлһерәтеү; бой истрепали людей 
һуғыш кешеләрҙе йонсотто ♦ истрепать нервы 
нервыны ҡаҡшатыу

ИСТРЕПАТЬСЯ сов. 1. разг. туҙып (тауша
лып) бөтөү; одежда истрепалась кейем туҙып 
бөттө 2. перен., прост, йонсоу, интегеү, әл
һерәү, арыу

ИСТРЁСКАТЬСЯ сов.; разг. ярылып (сат
нап) бөтөү; краска истрескалась буяуы ярылып 
бөткән

ИСТУКАН м 1. (изваяние) тораташ, бот, һын 
2. бран. күҙле бүкән ♦ стоять как истукан; 
стоять истуканом бағана (таш) кеүек ҡатып 
ҡалыу

ИСТУПИТЬ сов. что үтмәҫләп бөтөрөү; ис 
тупйть нож бысаҡты үтмәҫләп бөтөрөү

ИСТУПИТЬСЯ сов. үтмәҫләнеп бөтөү; коса 
иступйлась салғы үтмәҫләнеп бөткән

и ст ы и , ая, ое 1. ысын; йстый учёный 
ысын ғалим 2. тырыш, эш яратыусы; йстый ра
ботник тырыш эшсе

ИСТЫКАТЬ сов. кого-что; разг. сәнскеләп 
(тишкеләп, ҡаҙап) бөтөрөү; истыкать иголкой 
энә менән сәнскеләп бөтөрөү; истыкать кнопка
ми ҡаҙауыстар менән тишкеләп бөтөрөү

ИСТЯЗАНИЕ с см. истязать; подвергнуть 
истязаниям ғазаплауға дусар итеү

ИСТЯЗАТЕЛЬ м ғазаплаусы, интектереүсе, 
яфалаусы

ИСТЯЗАТЬ несов. кого-что ныҡ ғазаплау 
(интектереү), аяуһыҙ яфалау; истязать жи
вотное хайуанды ныҡ интектереү

ИСХЛЕСТАТЬ сов.; разг. 1. кого-что һуҡты
рыу, һыҙырыу, ҡамсылау; исхлестал его спйну 
кнутом уның арҡаһын ҡамсы менән һыҙырҙы 
2. (истрепать) туҙҙырыу, туҙҙырып бөтөрөү; 
исхлестать вёник һеперткене туҙҙырыу 

ИСХЛЕСТЫВАТЬ несов. см. исхлестать 
ИСХЛОПОТАТЬ сов. что; разг. юллап 

алыу; исхлопотать разрешение рөхсәт юллап 
алыу

и с х б д  м 1. юл, сара; едйнственный исхбд
берҙән-бер юл 2. аҙаҡ, ахыр, бөтөү; на исходе 
дня көн аҙағында; как бы исхбд этого дела не 
был плачевным был эштең аҙағы насар бул
маһын инде 3. һөҙөмтә, нәтижә; исхбд дёла эш
тең һөҙөмтәһе; исхбд выборов һайлауҙар 
нәтижәһе ♦ в исходе аҙағында; на исходе 
һуңында, бөтөү алдында; деньги на исходе аҡса 
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ИСХОДАТАЙСТВОВАТЬ
бөтөп бара; быть на исходе бөтөп барыу; еда 
была на исходе аҙыҡ бөтөп бара пне

ИСХОДАТАЙСТВОВАТЬ сов. что; книжн. 
юллап алыу; исходатайствовать пенсию пенсия 
юллап алыу

ИСХОДИТЬ I сов. что; разг. (йәйәү) йөрөп 
сығыу, ҡыҙырып сығыу; исходить весь город 
бөтә ҡаланы йөрөп сығыу

ИСХОДИТЬ II несоә. 1. от кого, из чего; 
уст., книжн. сығыу, алыныу; две прямые ис
ходят из одной и той же точки ике тура һыҙыҡ 
(та) бер үк нөктәнән сыға; эти сведения исходят 
из достоверных источников был мәғлүмәттәр 
ышаныслы сығанаҡтан алынған 2. из чего 
-дан/-дән сығыу (сығып эш итеү); исходйть из 
решения собрания йыйылыш ҡарарынан сығып 
эш итеү

ИСХОДЙТЬ III несов. см. изойтйисхбдный, -ая, -ое баштағы, тәүге; ис
хбдный пункт тәүге пункт; исходные точки 
зрения баштағы ҡараш

ИСХОДЯЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от исхо
дйть II; 2. прил. ебәрелә (сыға) торған (учреж
дениенан Һ.6.); исходящая почта ебәрелә торған 
почта; исходящая кнйга спец. сығым кенәгәһе 

и с х у д а л ы й , -ая, -ое ныҡ арыҡ (ябыҡ), 
элмәйгән; исхудалые руки ныҡ ябыҡ ҡулдар 

ИСХУДАТЬ сов. ныҡ ябығыу, арыҡланыу, 
элмәйеп ҡалыу; он исхудал за время болезни 
ауырыған саҡта ул ныҡ ябыҡты

ИСЦАРАПАТЬ сов. кого-что тырнап (сы
йып) бөтөрөү; все руки были исцарапаны ҡул 
дары тырналып бөткәйне

ИСЦАРАПАТЬСЯ сов. тырналып (сыйылып) 
бөтөү

ИСЦАРАПЫВАТЬ несов. см. исцарапать 
ИСЦЕЛЁНИЕ с см. исцелить — исцелять; 

исцелиться — исцеляться
ИСЦЕЛИТЕЛЬ м; книжн. һауыҡтырыусы, 

сәләмәтләндереүсе
ИСЦЕЛИТЬ сов. кого-что; книжн. һауыҡты

рыу, сәләмәтләндереү; исцелить больного 
ауырыуҙы һауыҡтырыу

ИСЦЕЛИТЬСЯ сов.; книжн. һауығыу, сәлә
мәтләнеү; больной исцелится ауырыу һауығасаҡ 

ИСЦЕЛЙТЬ несов. см. исцелить 
ИСЦЕЛЙТЬСЯ несов. 1. см. исцелиться 

2. страд, от исцелять
ИСЧАДИЕ: исчадие ада книжн. тамуҡ

киҫәүе; исчадие сатаны книжн. иблис тоҡомо 
ИСЧЕЗАТЬ несов. см. исчезнуть 
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ с с м . исчезнуть 
ИСЧЕЗНУТЬ сов. юғалыу, юҡ булыу, юҡҡа 

сығыу, юйылыу; к утру туман исчез иртән томан 
юҡ булды; исчезнуть из памяти хәтерҙән юйы
лыу; исчезнуть на глазах күҙ менән ҡаш ара
һында (күҙ алдында) юҡ булыу; исчезнуть в

темноте ҡараңғыға инеп юғалыу; карандаш ис
чез ҡәләм юғалды; исчезнуть бесследно эҙһеҙ 
юғалыу

ИСЧЕРКАТЬ и и с ч ё р к а т ь  сов. что; разг. 
һыҙғылау, һыҙғылап бөтөү; исчеркать бумагу 
ҡағыҙҙы һыҙғылап бөтөү

ИСЧЁРПАТЬ сов. что 1. тотоп бөтөрөү, 
файҙаланып (сарыф итеп) бөтөү; исчерпать все 
возможности бөтә мөмкинлекте файҙаланып 
бөтөү 2. ҡарап бөтөрөү, тамамлау; исчерпать по
вестку дня заседания ултырыштың көн тәртибен 
ҡарап бөтөрөү; исчерпать программу программа
ны тамамлау

ИСЧЕРПЫВАТЬ несов. см. исчерпать 
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от 

исчерпывать 2. прил. тулы; исчерпывающий от
вет тулы яуап; исчерпывающая оценка тулы 
баһа

ИСЧЕРТИТЬ сов. что 1. һыҙғылау, сыйғыс
лау, һыҙғылап (сыйғыслап) бөтөрөү (ҡагыҙҙы) 
2. разг. һыҙып (тотоноп) бөтөрөү (ҡәләмде, 
аҡбурҙы); исчертить весь мел һыҙа-һыҙа 
аҡбурҙы бөтөрөү

ИСЧЁРЧИВАТЬ несов. см. исчертить
ИСЧИРКАТЬ сов. что; разг. сыйып (һыҙып) 

бөтөрөү (шырпыны); исчйркать коробок спйчек 
бер ҡап шырпыны сыйып бөтөрөү

ИСЧИСЛЕНИЕ с 1. см. исчислить исчис 
лять 2. мат. иҫәпләмә (югары математикала); 
дифференциальное исчисление дифференциаль 
иҫәпләмә; интегральное исчисление интеграль 
иҫәпләмә

ИСЧИСЛИТЬ сов. что иҫәпләү, иҫәпләп 
сығарыу; исчислить расходы сығымды иҫәпләү; 
исчислить в гектарах гектар менән иҫәпләү; ис
числить в метрах метр менән иҫәпләү исчислйть несов. см. исчислить исчислйться несов. 1. иҫәпләнеү, һана
лыу; доходы исчисляются тысячами рублей ки 
лем меңәр һум менән иҫәпләнә 2. страд, от ис
числять

ИТАК союз (употребляется в начале пред
ложения, содержащего вывод из предыдущего) 
Тимәк, шулай итеп; итак, вопрос решён шулай 
итеп, мәсьәлә хәл ителде; итак, теперь всё ясно 
шулай итеп, хәҙер бөтәһе лә аңлашылды

ИТАЛЬЙНСКИЙ, -ая, -ое итальян ...ы, Ита
лия ...ы; итальянский народ Италия халҡы; ита
льянская песня итальян йыры; итальянский 
язык итальян теле ♦ итальянское окно өс-дүрт 
ҡапҡаслы киң тәҙрә

ИТАЛЬЙНЦЫ мн. итальяндар, итальян 
халҡы / /  ед. итальянец м итальян ир-аты; ита
льянка ж итальян ҡатын-ҡыҙы

ИТЕЛЬМЁНСКИЙ, -ая, -ое ителмән ...ы; 
ительменская культура ителмән мәҙәниәте; 
ительменский язык ителмән теле



КА
ИТЕЛЬМЕНЫ мн. ителмэндэр (Камчатка- 

ның төп халҡы) / /  ед. ительмен м ителмэн ир- 
аты; ительменка ж ителмэн ҡатын-ҡыҙы

итбг м 1. бухг. (общая сумма) барлығы, ба
рыһы, йәмғеһе 2. йомғаҡ; итоги переговоров 
һөйләшеү йомғаҡтары; итоги учебного года 
уҡыу йылының йомғаҡтары ♦ в итоге һөҙөмтәлә 

итого нареч. барлығы, бөтәһе, йыйыныһы, 
бөтөнөһө, йәмғеһе; итого в сумме тысяча рублей 
барлығы мең һум

ИТОГОВЫЙ, -ая, -ое 1. дөйөм, барлыҡ, 
бөтөн; итоговые данные дөйөм мәғлүмәттәр; 
итоговые цифры дөйөм һандар 2. йомғаҡлау 
...ы; итоговые занятия йомғаҡлау дәрестәре 

ИТОЖИТЬ несоө. что 1. бухг. дөйөм сумма
ны иҫәпләү 2. разг. йомғаҡлау, һығымта яһау 

ИТОЖИТЬСЯ несоө. страд, от итожить 
ИУДА м\ бран. хыянатсы, һатлыҡ 
ИУДАИЗМ  м иудаизм (дин төрө — 

йәһцдтәрҙә)
ИУДЁИ мн. йәһүдтәр, йәһүд халҡы / /  ед. 

иудей м йәһүд ир-аты; иудейка ж йәһүд ҡатын- 
ҡыҙы

и у д е й с к и й , -ая, -ое йәһүд ...ы; иудейская
религия йәһүд дине

ИУДЁЙСТВО с 1. йәһүд дине 2. собир. 
йәһүдтәр

ИХТИОЗАВР м ихтиозавр (ҡаҙылдыҡ диңгеҙ 
хайуаны)', скелет ихтиозавра ихтиозавр һөлдәһе 

ихтиОл м ихтиол (ҡара төҫтәге май 
һымаҡ дарыу)

ИХТИОЛОВЫЙ, -ая, -ое ихтиол ...ы; их
тиоловая мазь ихтиол майы; ихтиоловое мыло
ихтиол һабыны

ИХТИОЛОГ м ихтиолог, ихтиология белгесе 
ИХТИОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое ихтиоло 

гия ...ы; ихтиологические коллекции ихтио 
логия коллекциялары (йыйылмалары); ихтио
логический отдел музея музейҙың ихтиология 
бүлеге

ИХТИОЛОГИЯ ж ихтиология (зоологияның 
балыҡтарҙы өйрәнец бцлеге)

ИЧИГИ мн. (ед. йчиг м)-, обл. ситек; обувать 
йчиги ситек кейеү 

иптАк М  ИШӘК
ИШАЧИИ, -ья, -ье ишәк ...ы; ишачий крик

ишәк тауышы
ИШИАС м; мед. ишиас, янбаш һыҙлау 
ИШЬ частица', прост, (при выражении 

удивления, неудовольствия и для указания на 
что-л.) ҡара, ҡара һин уны; ишь ты какой ҡара 
һин уны, нисегерәк; ишь, как быстро работает 
ҡара, нисек тиҙ эшләй

ИЩЁЙКА ж 1. эҙәрләүсе эт 2. перен., разг., 
пренебр. шымсы

шбль м июль; первое июля беренсе июль 
ИЮЛЬСКИЙ, ая, ое июль ...ы; июльский 

вечер июль кисе; июльские дожди июль 
ямғырҙары, июлдәге ямғырҙар

шбнь м июнь; пятое июня бишенсе июнь 
ИЮНЬСКИЙ, ая, ое июнь ...ы; в июньские 

дни июнь көндәрендә

К
К И ко предлог с дат. п. 1. (при обозначе

нии направленности действия в сторону ко- 
го-чего-л.) -ға /-гә (табан); подъехать к 
станции станцияға килеп етеү; он пришёл ко 
мне ул миңә килде; плыть к берегу ярға табан 
йөҙөү

2. (при обозначении времени, срока) -ға/-гә 
(табан); к первому января беренсе ғинуарға; к 
вечеру кискә табан

3. (при обозначении цели, назначения) 
-ға/-гә; приучить к порядку тәртипкә өйрәтеү; 
готовиться к свадьбе туйға әҙерләнеү

4. (при обозначении прибавления, присоеди
нения, прикрепления) -ға/-гә; прикрепйть к 
стене стенаға беркетеп ҡуйыу; к трём при
бавить два өскә икене ҡушыу; присоединйться 
к большинству күпселеккә ҡушылыу; к тому же 
өҫтәүенә

5. (при указании на предмет, лицо, с кото
рым связано действие) -ға/-гә; любовь к роди

не ватанға (булған) мөхәббәт; ненависть к врагам 
дошманға (булған) нәфрәт

6. (при указании на соответствие че- 
м у-л.)  -лы /-ле, -ға/-гә; пригодный к употреб
лению файҙаланыуға яраҡлы; годный к воин
ской служ бе хәрби хеҙмәткә яраҡлы; гово
рить к месту урынлы әйтеү; не ко времени 
ваҡытһыҙ

7. (в заглавиях) -на/-нә ҡарата; к вопросу о 
происхождении языка телдең килеп сығышына 
ҡарата

8. (в призывах) -ға/-гә; к правовому госу
дарству! хоҡуҡи дәүләткә!; к ответу! яуапҡа!

9. (во вводных словах и выражениях) -ға/-гә 
ҡаршы; к сожалению ҡыҙғанысҡа ҡаршы; к не
счастью бәхетһеҙлеккә ҡаршы; ♦ к примеру 
миҫал итеп, миҫалға; к чему нимәгә; к тому же 
шуның өҫтөнә, өҫтәүенә

-КА частица', разг. 1. (при повелительном 
накл. для смягчения просьбы, приказания)
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КАБАК
-сы/-се (эле); скажйте-ка мне әйтегеҙсе миңә; 
дайте-ка пройтй үткәреп ебәрегеҙ(се) әле

2. (с глаголами будущего времени для выра
жения внезапности желания) эле; куплю-ка я 
эту кнйгу был китапты һатып алайым әле

КАБАК м; уст. ҡабаҡ (революцияға тиклем 
Рәсәйҙә эскелек урыны)

КАБАЛА ж 1. ист. кабала (мәжбцри бурыс); 
заёмная кабала заём кабалаһы 2. ист. кабала, 
ғүмерлек ҡоллоҡ 3. перен. бойондороҡлоҡ; по
пасть в кабалу бойондороҡлоҡҡа эләгеү; дер
жать в кабалё бойондороҡлоҡта тотоу

КАБАЛЙСТИКА и КАББАЛЙСТИКА ж ка 
балистика (1. урта быуаттарҙа юҡ-барга ыша
ныу, дини-мистик тәглимәт һәм гөрөф- 
гәҙәттәр 2. кцсм. махсус мәгәнәгә эйә булган, 
әммә белмәгән, таныш булмаган кешегә аңлай
ышһыҙ нәмә)

КАБАЛИТЬ несов., кого-что; ист. ҡол итеү, 
ҡоллоҡҡа төшөрөү; кабалить крестьян крәҫтиән- 
дәрҙе ҡоллоҡҡа төшөрөү

КАБАЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. ист. кабала ...ы; 
кабальная запись кабала яҙмаһы; кабальная за 
вйсимость кабала бойондороҡлоғо 2. ист. каба- 
лалағы, кабалаға бәйле; кабальные холопы каба- 
лалағы хеҙмәтселәр 3. перен. кабалалы, ауыр; 
кабальный договор кабалалы килешеү

КАБАН м 1. (дикий) ҡабан 2. (самец домаш
ней свиньи) ата сусҡа

КАБАНИН, -ья, -ье ҡабан ...ы; кабаний клык
ҡабан теше; кабанье стадо ҡабан көтөүе 

КАБАНЙНА ж ҡабан ите 
КАБАРГА ж кабарга (болан) 
КАБАРГбВЫЙ, -ая, -ое кабарга ...ы; кабар-

гбвая шкура кабарга тиреһе
КАБАРДИНКА ж кабардинка (1. кейем 

2. бейец)
КАБАРДИНСКИЙ, -ая, -ое кабардин ...ы; 

кабардйнский язык кабардин теле; кабардйнская 
порода лошадей кабардин аты (тоҡомо)

КАБАРДИНЦЫ мн. кабардиндар, кабардин 
халҡы / /  ед. кабардйнец м кабардин ир-аты; ка- 
бардйнка ж кабардин ҡатын-ҡыҙы

КАБАРЁ с нескл. кабаре (төрлө уйын-сән- 
гәт кцрһәтә торган эстрадалы ресторан йәки 
кафе)

КАБАЧКбВЫЙ, -ая, -ое таш ҡабаҡ ...ы; ка
бачковая икра таш ҡабаҡ икраһы 

КАБАЧбК I м; уменьш. от кабак 
КАБАЧбК II м таш ҡабаҡ (йәшелсә төрө) 
КАБЕЛЬ м кабель; телефонный кабель теле 

фон кабеле
КАБЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое кабель ...ы; кабель

ная лйния кабель линияһы (һуҙымы)
КАБИНА ж кабина; кабйна шофёра шофёр 

кабинаһы; кабйна для переговоров по телефону
телефондан һөйләшеү кабинаһы; душевая ка
бйна душта йыуыныу кабинаһы

КАБИНЁТ м; в разн. знач. кабинет; кабинет 
заведующего мөдир кабинеты; зубоврачебный 
кабинет теш врачы (табибы) кабинеты; Кабинет 
минйстров Министрҙар кабинеты

КАБИНЁТНЫИ, -ая, -ое кабинет ...ы; каби
нетная мебель кабинет мебеле; кабинетная сис
тема обучения кабинетта уҡытыу системаһы 

КАБЛОГРАММА ж; спец. каблограмма (һыу 
аҫты кабеле буйынса бирелә торган теле
грамма)

КАБЛУК м үксә; нйзкий каблук тәпәш үксә; 
туфли на высоком каблуке бейек үксәле туфли 
♦ под каблуком кого олтораҡ булыу (кемдеңдер 
ихтыярына тулыһынса буйһоноу)

КАБЛУЧНЫЙ, ая, ое үксә ...ы; каблучный 
станок үксә станогы; каблучный гвоздь үксә 
нығыта торған ҡаҙаҡ

КАБОТАЖ м; мор. каботаж (бер илдең 
порттары араһында караптарҙа йөҙөң); боль
шой каботаж ҙур каботаж (төрлө диңгеҙ порт
тары араһында); малый каботаж бәләкәй кабо
таж (бер диңгеҙҙең порттары араһында)

КАБРИОЛЁТ м кабриолет (1. ике тәгәр
мәсле еңел арба 2. еңел автомобилдең асылма
лы кузовы)

КАВАЛЁР I м кавалер (1. ҡатын-ҡыҙга ил
тифат кцрһәтеп, уның кәйефен табырга ты
рышыусы ир-егет 2. ҡатын-ҡыҙ менән парлы 
бейецҙә бейегән ир-ат)

КАВАЛЁР II м кавалер (орден менән 
бцләкләнгән кеше); кавалер ордена Отечествен
ной войны Ватан һуғышы ордены кавалеры 

КАВАЛЕРГАРД м кавалергард (ғәскәрендә 
махсус атлы гвардия полкында хеҙмәт иткән 
һалдат йәки офицер)

КАВАЛЕРЙЙСКИЙ, -ая, -ое кавалерия ...ы; 
кавалерййская атака кавалерия һөжүме 

КАВАЛЕРЙСТ м кавалерист 
КАВАЛЁРИЯ ж кавалерия, атлы ғәскәр; лёг

кая кавалерия еңел кавалерия
КАВАЛЬКАДА ж кавалькада, һыбайлылар 

төркөмө
КАВАРДАК м; разг. буталсыҡлыҡ, ығы- 

зығы, тәртипһеҙлек; полный кавардак ныҡ бу
талсыҡлыҡ

КАВАТИНА ж; муз. каватина (опера ария
һының лирик төрө)

КАВЕРЗА ж; разг. мәкер, хәйлә; строить 
каверзы хәйлә ҡороу

КАВЕРЗНЫЙ, -ая, -ое разг. 1. мәкерле, 
хәйләле; каверзный человек мәкерле кеше 2. бу
талсыҡ, ҡатмарлы, хәйләле; каверзное дёло бу
талсыҡ эш; каверзный вопрос хәйләле һорау 

КАВЁРНА ж 1. мед. каверна (берәй ауырыу 
тәьҫирендә организмдың тарҡалырынан бар
лыҡҡа килгән бушлыҡ); каверна в лёгких үпкә 
кавернаһы 2. геол. ҡыуышлыҡ, бушлыҡ; ка
верна в песчанике ҡомташтағы бушлыҡ



КАЗЕИН
КАВЕРНбЗНЫ Й, -ая, -ое і .  мед. каверналы; 

кавернозное лёгкое каверналы үпкә 2. геол. 
ҡыуышлы; кавернозный известняк ҡыуышлы 
бурташ

КАВКАЗСКИЙ, -ая, -ое Кавказ ...ы; кав
казские языкй Кавказ телдәре ♦ кавказский 
тополь кавказ тирәге; кавказский клинок кавказ 
ҡылысы

КАВКАЗЦЫ мн. кавказлылар, Кавказ халҡы 
/ /  ед. кавказец м Кавказ ир-аты; кавказка ж 
Кавказ ҡатын-ҡыҙы

КАВЫЧКИ мн. {ед. кавычка ж) тырнаҡтар; 
слова в кавычках тырнаҡтар эсендәге һүҙҙәр; 
открыть кавычки тырнаҡтарҙы асыу; закрыть 
кавычки тырнаҡтарҙы ябыу ♦ в кавычках upon. 
һүҙҙә генә

КАГАН м; ист. ҡаған (урта быуаттарҙа 
төрки дәцләте башлығы)

КАГАНАТ м ҡағанат, ҡағанлыҡ; Тюркский 
каганат Төрки ҡағанлығы

КАГАТ м; с.-х. кагат (ҡышҡылыҡҡа ергә 
өйөп, ҡаплап ҡуйылған картуф, кишер, сөгөл
дөр өйөмө)

КАГбР м кагор (ҡыҙыл шарап төрө)
КАДЁТ I м\ уст. кадет (кадет корпусында 

уҡыусы)
КАДЁТ II м\ полит, кадет (Рәсәйҙә консти- 

туцион-демократик фирҡә ағзаһы)
КАДЁТСКИЙ I, -ая, -ое уст. кадет ...ы; ка

детский мундйр кадет мундиры ♦ кадетский 
корпус кадеттар корпусы (хәрби урта мәктәп) 

КАДЁТСКИЙ II, -ая, -ое полит, кадеттар 
...ы; кадетская партия кадеттар фирҡәһе 

КАДИ м нескл. ҡазый
КАДИЛО с; церк. кадило (сиркәцҙә яндырып 

төтәҫләй торған хуш еҫле ыҫмала һалынған 
тимер һауыт)

КАДИТЬ несоә. 1. кадило менән ыҫлау, тө
тәҫләү 2. кому, перен. (льститъ) ярамһаҡланыу 

КАДКА ж тәпән, сапсаҡ
КАДМИИ м кадмий (1. химик элемент, ял

тырауыҡлы йомшаҡ аҡ металл 2. шул метал
дан яһалған һары буяу)

КАДР м кадр (1. кино йәки фотоплёнкалағы 
айырым һцрәт 2. кинофильмдан айырым кцре- 
неш йәки эпизод) ♦ за кадром кадр артында 

КАДРИЛЬ ж кадриль (алтышар фигуранан 
торған парлы кцмәк бейец һәм шуға яҙылған 
музыка әҫәре)

КАДРОВИК м; разг. кадровик (1. кадрҙарға, 
төп составҡа ингән кеше 2. кадрҙар бцлеге 
хеҙмәткәре)

КАДРОВЫЙ, -ая, -ое кадрҙағы, даими төп 
составтағы; кадровые войска даими ғәскәр; 
кадровый офицер кадрҙағы офицер; кадровый 
рабочий төп эшсе

КАДРЫ только мн. кадрҙар (1. хәрби пас
тарҙың тыныс ваҡыттағы даими составы

2. ойошмаларҙа, предприятиеларҙа эшләцсе- 
ләрҙең төп составы) ♦ отдел кадров кадрҙар 
бүлеге

КАДУШКА ж бәләкәй (сапсаҡ) тәпән, ағас 
күнәк

КАДЫК м күмәгәй 
КАЕМКА ж\ разг. нәҙек ҡайма 
КАЖДОДНЕВНЫЙ, -ая, -ое һәр көнгө, 

көндәлек; каждодневная работа көндәлек эш 
КАЖДЫЙ, -ая, -ое мест. 1. һәр, һайын, һәр 

бер, һәр ҡайһы; каждый месяц һәр ай, ай һа
йын; каждый год йыл һайын 2. в знач. сущ. 
каждый м и каждая ж һәр кем; это должен 
знать каждый быны һәр кем белергә тейеш ♦ на 
каждом шагу аҙым һайын, һәр аҙымда

КАЗАК м казак ир-аты; казачка ж казак 
ҡатын-ҡыҙы (1. Рәсәйҙә X V  —X V II  бб. Яйыҡ, 
Дон, Кубань буйҙарына ҡасҡан крәҫтиән- 
дәрҙән, ҡала ярлыларынан торған ирекле кеше 
2. шуларҙан ойошҡан, X V II I  б. Урыҫ дәцләте- 
нең сик буйҙарын һаҡларға тейеш булған айы
рым хәрби сословие вәкиле)', донские казакй 
Дон казактары ♦ вольный казак үҙ иркендә 
(ирекле кеше)

КАЗАКИН м кәзәкей (кейем)
КАЗАН м; обл. ҡаҙан 
КАЗАРКА ж ҡарағаҙ 
к а з Ар м а  ж казарма
КАЗАРМЕННЫЙ, -ая, -ое казарма ...ы; ка

зарменная жизнь казарма тормошо ♦ казармен
ное положение; казарменный режйм казарма 
хәле (режимы)

КАЗАТЬСЯ несоә. 1. кем-чем күренеү, тойо
лоу; казаться старше своих лет төҫкә оло күре 
неү 2. кому безл. (представляться) -дай/-дәй 
булыу, кеүек күренеү (тойолоу); мне кажется, 
что я где-то вйдел его мин уны ҡайҙалыр 
күргәндәй булам 3. в знач. вводи, сл. кажется 
буғай, ахыры, төҫлө, булһа кәрәк; он, кажется, 
уёхал ул киткән, буғай

КАЗАХИ мн. ҡаҙаҡтар, ҡаҙаҡ халҡы / /  ед. 
казах м ҡаҙаҡ ир-аты; казашка ж ҡаҙаҡ ҡатын- 
ҡыҙы

КАЗАХСКИЙ, -ая, -ое ҡаҙаҡ ...ы; казахский 
язык ҡаҙаҡ теле; казахские степи ҡаҙаҡ да
лалары

КАЗАЦКИЙ, -ая, -ое казак ...ы; казацкая
сабля казак ҡылысы

КАЗАЧЕСТВО с 1. казак ҡатламы 2. собир. 
казактар; донское казачество Дон казактары 

КАЗАЧИН, -ья, -ье казак ...ы; казачьи 
песни казак йырҙары; казачий атаман казак 
атаманы

КАЗАЧбК м 1. уменьш.-ласк. от казак 
2. уст. казачок (хеҙмәтсе малай) 3. казачок 
(тиҙләнешле бейец һәм шул бейецҙең көйө) 

КАЗЕИН м казеин (һөт составындағы 
аҡһым матдә)



КАЗЕИНОВЫЙ
КАЗЕИНОВЫЙ, -ая, -ое 1. казеин ...ы; ка 

зейновый завод казеин заводы 2. казеинлы, ка
зеиндан яһалған; казейновый клей казеиндан 
яһалған елем; казейновые краски казеинлы бу
яуҙар

КАЗЕМАТ м каземат (1. хәрб. артиллерия 
һәм авиация утынан һаҡланыу өсөн бетон 
ҡоролма 2. тө-£мә камераһы)

КАЗЕННЫЙ, -ая, -ое 1. уст. ҡаҙна ...ы, 
хөкүмәт ...ы; казённые земли ҡаҙна ерҙәре; ка
зённая квартйра хөкүмәт фатиры 2. өҫтән генә, 
бюрократтарға; казённый подход к дёлу эшкә 
өҫтән генә ҡарау 3. перен. ҡоро, йәнһеҙ, ғәҙәти; 
казённый стиль ҡоро стиль ♦ казённые крес
тьяне ҡаҙна крәҫтиәндәре (X V III  — X IX  бб. 
Рәсәйҙә хөкцмәткә ҡараған крепостной 
крәҫтиәндәр); Казённая палата Ҡаҙна палатаһы 
(революциям тиклем Рәсәй губерналарында 
аҡсалата һалым йыйыу эше менән идара иткән 
орган)', казённая часть спец. мылтыҡ (туп) 
көбәгенең ҡора торған өлөшө

КАЗЕНЩИНА ж; разг. ҡоро формаллек, 
формализм; газетная казёнщина гәзиттәрҙең 
ҡоро формаллеге

КАЗИНО с нескл. казино (ҡомарлы уйын уй 
нау өсөн тәгәйенләнгән йорт, шулай уҡ  ресто
ранда кцңел асыу урыны)

КАЗНА ж; уст. 1. (государственное имуще
ство) ҡаҙна, дәүләт 2. (государство) дәүләт, 
хөкүмәт; земли отошлй к казне ерҙәр дәүләткә 
күсте 3. (деньги, имущество) аҡса, хазина; на
граждать казной аҡса менән бүләкләү

КАЗНАЧЕЙ м казначей (ойошма, учрежде
ниелар аҡсаһын һәм ҡиммәтле ҡағыҙҙарын 
һаҡлаусы)', казначей местного комитета урын 
дағы комитет казначейы

КАЗНАЧЕЙСКИЙ, -ая, -ое казначей ...ы; 
казначейская должность казначей вазифаһы ♦ 
казначейские билеты казначей билеттары (ал
тынға әйләндерелмәй торған ваҡ ҡағыҙ аҡса
лар исеме)

КАЗНАЧЕЙСТВО с казначейство (дәцләт 
килемдәрен йыйыу, һаҡлау һәм бцлец эштәрен 
алып барған дәцләт финанс органы)

КАЗНИТЬ сов., несоә. 1. кого язалау, язаға 
тарттырыу 2. чем и без доп.; перен. (мучитъ) 
ғазаплау, яфалау, интектереү; казнйть пре
зрением кого-л. кемделер нәфрәтле ҡараш 
(мөнәсәбәт) менән яфалау

КАЗНИТЬСЯ несоә. ғазапланыу, борсолоу 
КАЗНОКРАД м; уст. ҡаҙна талаусы, дәүләт 

милкен үҙләштереүсе
КАЗНОКРАДСТВО с; уст. ҡаҙна талау, 

дәүләт милкен үҙләштереү
КАЗНЬ ж 1. үлем язаһы; смертная казнь

үлем язаһы 2. перен. (страдание) ғазап, яфа 
КАЗУИСТ м 1. юр. казуист, оҫта юрист 2. пе

рен. казуист, шымарған бәхәссе (бәхәс ваҡы

тында ялған йәки шикле дәлилдәрҙе оҫта 
файҙаланыусы кеше)

КАЗУИСТИКА ж казуистика (1. юр. закон
дың дөйөм статьяларын төрлө юридик хәл- 
дәрҙә ҡулланыу 2. урта быуаттар дәцерендәге 
схоластикала һәм дини тәғлимәттә ҡулла
нылған ысул, йәғни, һирәк осраған факттарҙы 
йомғаҡлап, дөйөм ҡағиҙәгә индерец 3. кцсм. 
ялған йәки шикле фекерҙәрҙе дәлилләцҙә 
оҫталыҡ)

КАЗУС м 1. юр. к а з у с  (судта ҡатмарлы, бу
талсыҡ эш) 2. разг. ғ ә ж ә п  в а ҡ и ғ а ,  ә к ә м ә т  х ә л ;  

произошёл казус б е р  ә к ә м ә т  х ә л  б у л д ы

КАЗУСНЫЙ, - а я ,  - о е  ҡ а т м а р л ы ,  б у т а л с ы ҡ  

(суд эштәренә ҡарата); казусное дело о баш 
кйрских землях б а ш ҡ о р т  е р ҙ ә р е  т у р а һ ы н д а ғ ы  

ҡ а т м а р л ы  э ш  ( х ә л )

КАИН м х а и н ,  х ы я н а т с ы  (ҡан ҡойоусы, 
енәйәтсе)

к а й л А Ж  И КАЙЛО С к ә й л ә  

КАЙМА ж  ҡ а й м а ,  с и т ,  э р г ә ;  шаль с широкой
каймой я ҫ ы  ҡ а й м а л ы  ( с и т л е ,  э р г ә л е )  ш ә л  

КАИМАК м; обл. ҡ а й м а ҡ  

КАЙМАН м к а й м а н  (Үҙәк һәм Көнъяҡ Аме- 
рикала йәшәцсе крокодил төрө)

КАЙНОЗОЙСКИЙ: кайнозойская эра кай 
нозой эраһы (Ерҙең геологик тарихында иң яңы 
дәцер)

КАИРА ж ҡ а й р а  (поляр диңгеҙ ҡошо)
КАК нареч., частица и  союз 1. нареч. н и с е к ,  

ҡ а й һ ы л а й ,  ҡ а л а й ;  как поживаете? н и с е к  

й ә ш ә й һ е г е ҙ ? ;  как ваше здоровье? һ а у л ы ғ ы ғ ы ҙ  

н и с е к ? ;  как это случйлось? н и с е к  б у л д ы  һ у ң  

б ы л ? ;  как пройтй к остановке? т у ҡ т а л ы ш ҡ а  н и 

с е к  б а р ы р ғ а ? ;  я сделал, как вы сказали һ е ҙ  н и 

с е к  ә й т т е г е ҙ ,  м и н  ш у л а й  э ш л ә н е м ;  не знаю, как 
это делается м и н  б ы н ы ң  ҡ а л а й  э ш л ә н г ә н е н  

б е л м ә й е м  2. нареч. ҡ а й һ ы л а й ,  б и к ,  ш у л  т и к л е м ;  

как хорошо! ҡ а й һ ы л а й  я ҡ ш ы ! ;  как я рад тебя 
вйдеть! һ и н е  к ү р е ү е м ә  ш у л  т и к л е м  ш а т м ы н !  

3. частица н и с е к ,  б ә й ,  һ у ң ;  как! Ты опять 
здесь? н и с е к !  һ и н  т а ғ ы  б ы н д а м ы  н и ? ;  как! Ты 
уже пришёл? б ә й !  һ и н  к и л д е ң  д ә м е ?  4. части
ца; разг. - м ы / - м е ;  она как закричит у л  

ҡ ы с ҡ ы р ы п  е б ә р м ә һ е н м е ;  как польёт дождь 
я м ғ ы р  я у ы п  е б ә р м ә һ е н м е  5. союз к е ү е к ,  ш и к е л 

л е ,  һ ы м а ҡ ,  - д а й /  д ә й ;  твёрдый, как камень т а ш  

һ ы м а ҡ  ( т а ш т а й )  ҡ а т ы ;  белый, как снег ҡ а р  

һ ы м а ҡ  ( ҡ а р ҙ а й )  а п - а ҡ  6. союз и т е п ,  к ү р е п ,  б у 

л ы у  я ғ ы н а н ;  советую это вам как друг м и н  һ е ҙ г ә  

д у ҫ  и т е п  к ә ң ә ш  б и р ә м  7. союз - ғ а н д а / - г ә н д ә ,  

м е н ә н ;  как вспомнишь, приятно становится и ҫ к ә  

т ө ш ө р г ә н д ә  р ә х ә т  б у л ы п  к и т ә ;  как доедешь, 
вышли телеграмму б а р ы п  е т е ү  м е н ә н  т е л е г р а м м а  

һ у ҡ ;  как стемнеет, он вернётся ҡ а р а ң ғ ы  т ө ш ө ү  

м е н ә н  у л  ҡ а й т а с а ҡ  ♦ как бы не б у л ы п  ҡ у й м а һ а  

ғ ы н а  я р а р  и н е ,  б у л ы п  ҡ у й м а һ ы н ;  как бы не так 
ш у л а й  б у л м а й  ҙ а  н и ;  как бы то нй было н и с е к  
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КАЛАМБУРИСТ
кенә булмаһын, һәр хәлдә; как же эйе шул, 
әлбиттә; как когда; когда как ҡасан нисек, төрлө 
ваҡытта төрлөсә; как кому; кому как кемгә ни
сек, кешеһенә ҡарап; как можно мөмкин тиклем; 
как нельзя лучше үтә һәйбәт, шунан да яҡшыһы 
юҡ; как ни в чём не бывало бер ни ҙә булмаған
дай; как пить дать һис шикһеҙ; как попало 
теләһә нисек, теләһә ҡалай; как раз: 1) нәҡ, тап; 
он свидетель как раз этого явления ул нәҡ шул 
күренештең шаһиты; 2 ) в знач. сказ, тап-таман; 
эта обувь мне как раз был аяҡ кейеме миңә тап- 
таман; как сказать уныһы икеле әле; как только 
-ғас та/-гәс тә, уҡ/үк; как только он придёт, я 
вам сообщу ул килгәс тә, мин һеҙгә хәбәр 
итермен

КАКАДУ м нескл. какаду (тутыйғош төрө) 
КАКАО с нескл. какао (ағасы һәм емешенән 

булған эсемлек)', чашка какао бер сынаяҡ какао 
КАК-ЛИБО нареч. см. как-нибудь 1 
КАК НИБУДЬ нареч. 1. нисек булһа ла, ни

сек тә; надо как-нибудь помочь ему нисек булһа 
ла уға ярҙам итергә кәрәк 2. разг. нисек етте шу
лай, өҫтән-мөҫтән генә; эту работу нельзя 
делать наскоро и как-нибудь был эште еңел һәм 
өҫтән-мөҫтән генә эшләргә ярамай 3. разг. ҡасан 
да булһа, бер ваҡыт; я как-нибудь зайду к нему 
ҡасан да булһа мин уға кереп сығырмын

КАК-НИКАК нареч.; разг. нисек кенә бул
маһын; как-никак я вам друг нисек кенә бул
маһын, мин һеҙҙең дуҫығыҙ

КАКОВ, -а, -о мест. 1. (обозначает вопрос о 
качестве, свойстве кого-чего-л.) нисек, ниндәй; 
каков он собой? төҫкә-башҡа нисек? 2. (в каче
стве союзного слова присоединяет придаточ
ные определительные и дополнительные) 
ниндәй, ҡайһылай; уже сейчас видно, какова 
ситуация хәлдең ниндәй икәнлеге хәҙер үк күре
неп тора 3. (в восклицательных и вопроситель
ных предложениях выражает эмоциональную 
оценку явления, действия, субъекта) 
ниндәйерәк, нисегерәк, ниндәй һуң; а дёнь-то 
каков! көнө һуң ниндәй!

КАКОВО нареч. нисек; каково ему живётся? 
нисек йәшәй икән ул?; узнает, каково само
вольничать белер нисек башбаштаҡланырға 

КАКОЙ, -ая, -ое мест. 1. (обозначает во
прос о качестве, свойстве кого-чего-л.) ниндәй, 
нисек, ҡалай; какая сегодня погода? бөгөн һауа 
торошо нисек?; какого мнения вы о нём? уның 
тураһында һеҙ ниндәй фекерҙәһегеҙ? 2. (для вы
ражения вопроса о порядке выбора, следова
ния, о времени появления) нисәнсе, ҡайһы; в 
каком году он родился? ул нисәнсе йылда 
тыуған?; в каком городе ты живёшь? һин ҡайһы 
ҡалала (тораһың) йәшәйһең? 3. (в восклица
тельных предложениях для выражения эмоцио
нальной оценки явления, действия, субъекта) 
ниндәй; какая радость ниндәй шатлыҡ ♦ какое

там ҡайҙа ул; какое там, и слышать не хочет
ҡайҙа ул, тыңлағы(һы) ла килмәй; какой бы то 
нй был ниндәй генә булмаһын; какой ни (на) 
есть ниндәй генә булһа ла; выпишите меня в ка
кую ни на есть бригаду мине ниндәй ҙә булһа 
бер бригадаға яҙығыҙ; какая разница барыбер 
түгелме ни; какйми судьбами? ниндәй елдәр 
ташланы?; какой попало ниндәй эләкһә, ниндәй 
тура килһә; какой из себя ниндәй һуң ул, 
ниндәйерәк; хоть какой ниндәй булһа ла; ни под 
каким видом һис тә, бер нисек тә

КАКОЙ ЛИБО, -ая-либо, -ое-либо мест, 
см. какой-нибудь 1

К А К бЙ  НИБУДЬ, -ая-нибудь, -ое-нибудь 
мест. 1. (тот или иной) ниндәй ҙә булһа берәй; 
задать какой-нибудь вопрос ниндәй ҙә булһа 
бер һорау биреү; принесй мне какую-нибудь га
зету миңә берәй гәзит килтерегеҙ әле 2. разг. 
(приближающий к какому-л. количеству) са
маһы, ни бары, тирәһе; каких-нибудь два—три 
дня ни бары ике —өс көн; до города остался ка
кой-нибудь километр путй ҡалаға тиклем кило
метр самаһы юл ҡалды

К А К бЙ -TO, -ая-то, -ое-то мест. 1. (неизве
стно какой) бер, ниндәйҙер; к вам приходил ка
кой-то человек һеҙгә бер кеше килгән ине; ка
кая-то неосознанная мысль ниндәйҙер аңлап 
етелмәгән (аңлашылмаған) фекер 2. (похожий 
на кого-что-л.) әллә ниндәй, әллә ниндәй бер; 
он какой-то чудак ул әллә ниндәй ҡыҙыҡ кеше 

КАКОФ бН ИЯ ж какофония, аһәңһеҙлек, 
какофония звуков ҡолаҡ ярғыс йәмһеҙ тауыш
тар, тауыштар аһәңһеҙлеге

КАК-ТО нареч. 1. (каким-то образом) ни
сектер, әллә нисек; это вышло как-то самб со
бой был әллә нисек үҙенән-үҙе килеп сыҡты; он 
как-то сумел уладить дело ул эште нисектер 
яйға һала алды 2. (неясно как) нисек, 
ҡайһылай; посмотрим, как-то онй нас встретят 
күрербеҙ, улар беҙҙе нисек итеп ҡаршы алырҙар 
икән 3. (однажды, когда-то) ҡасандыр, бер саҡ; 
как-то я его вйдел на улице мин ҡасандыр уны 
урамда күргәйнем; я как-то раз был у него мин 
ҡасандыр унда булғайным 4. в знач. частицы 
как-то; разг. йәғни; разные фрукты, как-то: 
груши, яблоки, виноград төрлө емеш-еләк, 
йәғни: армыт, алма, йөҙөм 

КАКТУС м кактус
КАКТУСОВЫЙ, -ая, -ое 1. кактус ...ы; 

кактусовые заросли кактус ҡыуаҡлыҡтары 2. в 
знач. сущ. кактусовые м н.; бот. кактус 
һымаҡтар

КАЛ М  ТИҘӘК
КАЛАМБУР м каламбур (әйтелеше яғынан 

оҡшаш булған төрлө мәғәнәле һщҙәрҙе шаярып 
бутап ҡулланыуға ҡоролған әйтем, һцҙ)

КАЛАМБУРИСТ м каламбурсы, һүҙ уйна
тыусы



КАЛАМБУРИТЬ
КАЛАМБУРИТЬ несоѳ. каламбур һөйләү, 

һүҙ уйнатыу
КАЛАМБУРНЫЙ, -ая, -ое каламбурлы; ка

ламбурное выражение каламбурлы әйтем 
КАЛАМЙНКА ж беше етен туҡыма 
КАЛАМЙНКОВЫЙ, -ая, -ое беше етен 

туҡыманан; каламянковые брюки беше етен 
туҡыманан салбар 

КАЛАН м ҡамсат
КАЛАНЧА ж 1. ҡаланса; пожарная каланча

янғын ҡалансаһы 2. разг., шутл. һонтор, ҡолға 
КАЛАЧ м ҡалас ♦ калачом не заманишь ко

го бер ни менән дә ҡыҙыҡтыра алмаҫһың; тёр
тый калач шымарған (йышылған) кеше

КАЛАЧИКОМ нареч. бөкләп, бөгәрләнеп; 
сидеть, поджав ноги калачиком аяҡты бөкләп 
ултырыу; собака свернулась калачиком эт бө 
ғәрләнеп ятты

КАЛЕЙДОСКОП м 1. калейдоскоп (әйлән- 
дергән һайын төрлө төҫтәге матур фигура
лар, биҙәктәр кцрһәтә торган оптик прибор) 
2. перен. тиҙ алмашыныу; калейдоскоп событий 
ваҡиғаларҙың тиҙ алмашыныуы

КАЛЁКА м и ж ғәрип, зәғиф (кеше) 
КАЛЕНДАРНЫЙ, -ая, -ое календарь ... ы; 

календарный план календарь план; кален
дарный листок календарь бите

КАЛЕНДАРЬ м календарь; отрывной кален
дарь йыртма (өҙмә) календарь; настольный ка
лендарь өҫтәл календары; солнечный календарь 
ҡояш календары; лунный календарь ай календа
ры; календарь спортивных состязаний спорт 
ярыштары календары

КАЛЁНДУЛА ж календула, пәйғәмбәр 
тырнағы

КАЛЁНИЕ с см. калйть ♦ довести до белого 
каления кого ныҡ асыуын килтереү, ярһытыу 

КАЛЕНЫЙ, -ая, -ое 1. ҡыҙҙырылған, ҡыҙған; 
калёное железо ҡыҙҙырылған тимер 2. ҡу
рылған, ҡыҙҙырылған; калёные орёхи ҡурылған 
сәтләүек 3. тех. һуғарылған; калёный клинок 
һуғарылған ҡылыс ♦ калёным железом жечь 
что төбө-тамыры менән юҡ итеү (юҡҡа сығарыу) 

КАЛЁЧИТЬ несоѳ.', разг. 1. кого (делать ка
лекой) имгәтеү, ғәрип итеү, зәғифләү 2. что\ пе
рен. (портитъ) боҙоу; калечить характер холоҡ 
боҙоу

КАЛЁЧИТЬСЯ несоѳ. 1. имгәнеү, ғәрипләнеү 
2. страд, от калечить

КАЛИБР м калибр (1. атыу ҡоралы көбәге
нең; эске диаметры 2. тех. эшләп сыгарылган 
нәмәләрҙең кцләмен билдәләц өсөн алытан 
цлсәм); измерить размеры калибром күләмен 
калибр менән үлсәү; балалайки разного калибра 
төрлө ҙурлыҡтағы балалайкалар

КАЛИБРОВАТЬ несоѳ. что\ тех. ка
либрлау; калибровать патрон патронды ка
либрлау; калибровать семена орлоҡтарҙы ка

либрлау; калибровать вольтметр вольтметрҙы 
калибрлау

КАЛИБРОВОЧНЫ Й, ая, ое тех. ка 
либрлау ...ы; калибровочный станок калибрлау 
станогы

КАЛИЕВЫЙ, -ая, -ое хим. 1. калий ...ы; 
калиевые месторождения калий ятҡылыҡтары 
2. калийлы; калиевые удобрения калийлы аш
ламалар

КАЛИИ м калий (химик элемент, металл) 
КАЛЙЙНЫЙ, -ая, -ое. хим. 1. калий ...ы; ка

лийная промышленность калий сәнәғәте 2. ка 
лийлы; калййные сбли калийлы тоҙҙар

КАЛИЛЬНЫИ, -ая, -ое тех. ҡыҙҙырыу 
...ы, иретеү ...ы; калильная печь ҡыҙҙырыу 
мейесе

КАЛИНА ж балан (ҡыуагы һәм емеше) 
КАЛИННИК м баланлыҡ, балан ҡыуаҡлығы 
КАЛИНОВЫМ, -ая, -ое балан ...ы; калйно 

вый пирог балан бәлеше
КАЛИТКА ж бәләкәй (ел) ҡапҡа 
КАЛИТЬ несоѳ. что 1. ҡыҙҙырыу; калйть 

железо тимер ҡыҙҙырыу 2. ҡурыу, ҡыҙҙырыу; 
калйть сёмечки көнбағыш ҡурыу

КАЛЙФ: калйф на час upon, бер сәғәтлек 
хәлиф (ҡыҫҡа ваҡытҡа власть башына менгән 
кешегә ҡарата)

КАЛЛИГРАФ м каллиграф, матур яҙыусы 
КАЛЛИГРАФЙЧЕСКИЙ, ая, ое каллигра 

фик, матур; каллиграфйческий почерк яҙыуы 
(почеркы) матур

КАЛЛИГРАФИЯ ж каллиграфия, матур 
яҙыу оҫталығы

КАЛМЫКИ мн. ҡалмыҡтар, ҡалмыҡ халҡы 
/ /  ед. калмык м ҡалмыҡ ир-аты; калмычка ж 
ҡалмыҡ ҡатын-ҡыҙы

КАЛМЫЦКИЙ, -ая, -ое ҡалмыҡ ...ы; кал
мыцкий язык ҡалмыҡ теле

КАЛОРИЙНОСТЬ ж калориялылыҡ; кало
рийность угля күмерҙең калориялылығы; кало
рийность продуктов питания аҙыҡ-түлектең ка
лориялылығы

КАЛ ОРИИНЫИ , -ая, -ое калориялы; кало
рийная пйща калориялы аҙыҡ

КАЛОРИМЕТР м калориметр (йылылыҡ 
миҡдарын цлсәц ҡорамалы)

КАЛОРИМЕТРИЯ ж калориметрия (физи
каның йылылыҡ миҡдарын цлсәц бцлеге)

КАЛОРИФЕР м калорифер (бинаның эсендә 
һауа йылытыу ҡоролмаһы)

К А Л бРИ Я  ж калория (йылылыҡ цлсәц 
берәмеге)

КАЛОШИ мн. (ед. калоша ж) калуш ♦ сесть 
в калошу уңайһыҙ хәлгә ҡалыу, төп башына ул
тырыу; посадйть в калошу кого уңайһыҙ (көлкө) 
хәлгә ҡалдырыу

КАЛЫМ м ҡалым; платить калым ҡалым 
түләү



КАМЕРАЛКА
КАЛЫМИТЬ несоә.', прост, ҡалым һуғыу 

(эшләү) (законһыҙ табыш алыу)
КАЛЫМЩИК м; прост, ҡалымсы, ҡалымға 

йөрөүсе
КАЛЬКА ж калька (1. һыҙма йәки һцрәт 

төшөрөп алыу өсөн ҡулланылып цтә кц- 
ренмәле ҡағыҙ йәки туҡыма 2. шундай мате
риалға алынған кцсермә 3. лингә. башҡа бер 
телдән туранан-тура тәржемә итеп алынған 
һцҙ йәки һцҙбәйләнеш, мәҫ., “беләк” —
“аҡһым”, “мороженое” — “туңдырма”)

КАЛЬКИРОВАТЬ сов., несоә. что калька
лаштырыу; калькйровать рисунок һүрәт калька
лаштырыу; калькировать фразеологические 
единйцы фразеологик берәмектәрҙе калькалаш
тырыу (һцҙмә-һцҙ тәржемә итец)

КАЛЬКУЛИРОВАТЬ несоә. что\ спец. каль- 
куляциялау, калькуляция яһау

КАЛЬКУЛЙТОР м калькулятор, калькуля
ция яһаусы (белгес)

КАЛЬКУЛЙЦИЯ ж; спец. калькуляция (та
уарҙың цҙҡиммәтен һәм һатыу хаҡын иҫәпләп 
сығарыу)

КАЛЬМАР м кальмар (диңгеҙ моллюс
кылары)

КАЛЬСбНЫ  только мн. кальсон, ирҙәр 
ыштаны

КАЛЬЦИЕВЫЙ, -ая, -ое хим. 1. кальций ...ы 
2. кальцийлы; кальциевые соли кальцийлы 
тоҙҙар

КАЛЬЦИИ м кальций (химик элемент, 
көмөш кецек ялтырауыҡлы аҡ металл)

КАЛЬЦИНАЦИЯ ж\ хим. кальцинация (хи
мик матдәләрҙе окислаштырыу йәки тарҡа
тыу өсөн ҡыҙҙырыу)

КАЛЬЦИНИРОВАТЬ сов., несов. что каль- 
цинациялау, яндырыу, ҡыҙҙырыу

КАЛЬЦИТ м; мин. кальцит (эзбизташтың 
һәм мәрмәрҙең составын тәшкил иткән мине
рал', эзбиз шпаты)

КАЛЬЙН м ҡалъян
КАМАРИНСКАЯ ж  и КАМАРИНСКИЙ м

камаринский (урыҫ халыҡ бейеце һәм көйө) 
КАМБАЛА и к а м б а л А ж камбала (балыҡ) 
КАМБИИ м; бот. камбий, сөсөк, күшкә 
КАМБОДЖИЙСКИЙ, -ая, -ое Камбоджа 

...ы; камбоджййский флаг Камбоджа байрағы 
КАМБОДЖИЙЦЫ мн. Камбоджа халҡы / /  

ед. камбоджйец м Камбоджа ир-аты; камбод- 
жййка ж Камбоджа ҡатын-ҡыҙы; см. кхмеры 

КАМБУЗ м камбуз (карапта аш бцлмәһе) 
КАМВбЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. уст. таралған, 

тетелгән, тәрәшләнгән; камвольная шерсть та
ралған йөн 2. камвол ...ы; камвольный комбинат 
камвол комбинаты

КАМЁДИСТЫЙ, -ая, -ое тәбенгеле; камедис
тые смолы тәбенгеле сайырҙар

КАМЁДЬ ж тәбенге, ҡурышҡал (ағас ҡабы
ғынан һарҡҡан ҡуйы һут)

КАМЁЛИЯ ж камелия (мәңге йәшел көнъяҡ 
ағасы һәм сәскәһе)

КАМЕНЁТЬ несоә. 1. ташҡа әйләнеү (әүере
леү); раствор цемента начал каменеть цемент 
иҙмәһе ташҡа әүерелә башланы 2. перен. ҡатыу, 
ҡатып ҡалыу; каменеть от страха ҡурҡыштан 
ҡатып ҡалыу; каменеют руки от холода 
һыуыҡтан ҡулдар ҡата 3. перен. күңел ҡатыу, 
ҡаты күңеллегә әйләнеү

КАМЕНИСТЫЙ, ая, ое ташлы; каменйстая 
почва ташлы тупраҡ

КАМЕНКА ж 1. таш мейес (таштан өйөлгән 
торбаһыҙ мейес) 2. мейес ташы (мунса ташы) 

КАМЕННОУГбЛЬНЫ Й и КАМЕННО Угольный, -ая, -ое таш күмер ...ы; каменно
угольный бассейн таш күмер бассейны ♦ камен
ноугольный перйод; каменноугольная система 
таш күмер дәүере, системаһы (Ерҙең геологик 
тарихында палеозой эраһында бишенсе дәцер, 
карбон)

КАМЕННЫЙ, ая, ое 1. (состоящий, сде
ланный из камня) таш; каменный дом таш йорт 
2. перен. (неподвижный, застывший) ҡатып 
ҡалған, туң; каменное лицо туң сырай 3. перен. 
(жестокий) таш, ҡанһыҙ; каменное сердце таш 
(туң) йөрәк 4. перен. (стойкий) ҡаҡшамаҫ; 
каменное спокойствие ҡаҡшамаҫ тыныслыҡ
♦ каменная баба балбал; каменная болезнь таш 
йыйылыу (ултырыу) ауырыуы; каменный век 
таш быуат (дәүере)

КАМЕНОБбЕЦ м таш ватыусы 
КАМЕНОЛбМНЫЙ, -ая, -ое таш сығарыу 

(эшкәртеү) ...ы; каменоломные работы таш 
сығарыу эштәре

КАМЕНОЛбМНЯ ж таш сығарыу (эшкәр- 
теү) урыны

КАМЕНОТЁС м таш юныусы 
к Ам е н щ и к  м ташсы
КАМЕНЬ м ; в р а з н .  з н а ч .  таш; дорога, вымо

щенная камнем таш түшәлгән юл; драгоценные 
камни аҫыл таштар; камни в печени бауырҙағы 
таштар; камни в почке бөйөр таштары ♦ камень 
преткновения тотҡарлыҡ, ҡамасау; камень с ду
ши свалился өҫтән ауыр йөк төштө; камня на 
камне не оставить көлөн күккә осороу; камнем 
упасть атҡан таш кеүек барып төшөү

КАМЕРА ж\ ө разн. знач. камера; камера 
хранения багажа багаж һаҡлау камераһы; тю
ремная камера төрмә камераһы; камера фут
больного мяча футбол тубының камераһы
♦ снимать скрытой камерой йәшерен камера 
менән төшөрөү (цҙенә һиҙҙермәй төшөрөң)

КАМЕРАЛКА ж', разг. 1. камераль бүлмә 
(камераль эшкәртец өсөн тәғәйенләнгән) 2. ка
мераль эшкәртеү; после экспедйции он сел за



КАМЕРАЛЬНИЧАТЬ
камералку экспедициянан һуң ул камераль 
эшкәртеү менән мәшғүл булды

КАМЕРАЛЬНИЧАТЬ несов.; разг. камераль 
эшкәртеү (экспедициянан алып ҡайтҡан мате
риалды махсус бцлмәлә йәки лабораторияла 
эшкәртец)

КАМЕРАЛЬНЫЙ, -ая, -ое спец. камераль 
(махсус бцлмәлә, лабораторияла уҙгарылган); 
камеральные работы камераль эштәр

КАМЕРГЁР м; уст. камергер (Рәсәйҙә рево
лю циям  тиклем батша һарайында өлкән 
хеҙмәтсе дәрәжәһе һәм шул дәрәжәләге кеше) 

КАМЕРДИНЕР м; уст. камердинер (дворян
дың бцлмә хеҙмәткәре)

КАМЕРНЫЙ I, -ая, -ое 1. камера ...ы; 
камерное окно камера тәҙрәһе; камерная дверь 
камера ишеге 2. спец. камералы; камерная печь 
камералы мейес; камерный шлюз камералы 
шлюз 3. спец. камералағы; камерная серная 
кислота камералағы көкөрт кислотаһы

КАМЕРНЫЙ II, -ая, -ое муз. камерный; 
камерная музыка камерный музыка (яңгыҙ һәм 
ансамбль менән башҡарылган музыка әҫәре); 
камерный ансамбль камерный ансамбль

КАМ ЕРТбН м; муз. камертон (музыка 
ҡоралдарын көйләц өсөн ҡулланыла)

КАМЕР Й Н К Е Р м; уст. камер-юнкер (ка- 
мергерҙан тцбән дәрәжә һәм шул дәрәжәләге 
кеше)

КАМЁЯ ж камея (1. биҙәкле таш, биҙәкле 
ҡабырсаҡ 2. шул таш менән биҙәцес) 

КАМ ЗбЛ м камзул 
КАМИН м камин (мейес төрө) 
КАМЙННЫЙ, ая, ое камин ...ы; камйнная 

решётка камин рәшәткәһе
КАМКА ж ҡамҡа (сәскәле ебәк туҡыма); 

платье из камкй ҡамҡа күлдәк 
к а м л Ан ь е  с см. камлать 
КАМЛАТЬ несов.; этн. ҡамлау (мәжцсиҙәр- 

ҙә им-том итец)
КАМНЕ ДРОБЙЛКА ж таш онтағыс 
КАМНЕДРОБИЛЬНЫЙ, -ая, -ое таш онтау 

...ы; камнедробильная машйна таш онтау ма 
шинаһы

КАМНЕПАД м таш төшөү; берегйсь камне
пада таш төшөүҙән һаҡлан

КАМНЕРЁЗ м ташҡа биҙәктәр төшөрөүсе 
оҫта (уйып, соҡоп, сцкеп)

КАМНЕРЁЗНЫЙ, -ая, -ое таш уйыу (сүкеү) 
...ы; камнерезное искусство таш уйыу (сүкеү) 
сәнғәте

КАМ бРКА ж бәләкәй тар бүлмә 
КАМПАНЁЙЩИНА ж; разг. кампаниялар 

менән мауығыу (системаһыҙ, планһыҙ саралар 
менән мауыгыу)

КАМПАНИЯ ж 1. воен. һуғыш; русско- 
японская кампания урыҫ-япон һуғышы 2. кампа
ния (нәцбәттәге ижтимаги-сәйәси йәки хужа

лыҡ бурыстарын бойомга ашырыу саралары); 
посевная кампания сәсеү кампанияһы; изби
рательная кампания һайлау кампанияһы

КАМПУЧИИЦЫ мн. (устарелое название 
камбоджийцев) кампучиҙар, Кампучия халҡы 
/ /  ед. кампучйец м Кампучия ир-аты; кампу- 
чййка ж Кампучия ҡатын-ҡыҙы

КАМСА ж ҡамса, хамса (ваҡ балыҡ төрө) 
КАМУ Ф ЛЁТ м 1. воен. камуфлет (минаны 

ер аҫтында шартлатыу йәки снарядтың соҡор 
яһамай гына шартлауы) 2. перен., разг. хәйлә, 
этлек; подстроить камуфлет хәйлә ҡороу

КАМУ Ф Л ЙЖ м; воен. камуфляж, төҫ 
үҙгәртеү (дошмандан һаҡлау өсөн тупты, ма
шинаны, йортто һ.б. хәрби һәм граждандар 
милектәрен төрлө таптар менән буяп, маски
ровка яһау)

КАМФАРА и к Ам ф о р а  Л к; мед., тех. кам
фара; укол камфары камфара уколы

КАМФАРНЫЙ и КАМФЕРНЫЙ, ая, ое
1. камфара ...ы; камфарное масло камфара 
майы; камфарное дерево камфара ағасы 2. кам
фаралы; камфарный спирт камфаралы спирт

КАМЫШ м 1. ҡамыш; озёрный камыш күл 
ҡамышы; кормовой камыш бала ҡамыш 2. обыч
но мн. камыши (заросли) ҡамышлыҡ

КАМЫШЕВКА и КАМЫШбВКА ж ҡамыш 
турғайы

КАМЫШЙСТЫЙ, -ая, -ое ҡамышлы; камы
шистое озеро ҡамышлы күл

КАМЫШИТ м; спец. камышит (ҡамыштан 
яһалган төҙөлөш материалы)

КАМЫШЙТОВЫЙ, ая, ое спец. 1. камы 
шит ...ы; камышитовый завод камышит заводы
2. камышит, камышиттан яһалған; камышйто 
вый дом камышит йорт

КАМЫШбВЫЙ, ая, ое 1. ҡамыш ...ы; ка 
мышбвая заросль ҡамышлыҡ 2. ҡамыш, ҡамыш
тан яһалған; камышовая крыша ҡамыш ҡыйыҡ; 
камышовая трость ҡамыш таяҡ 

к а н Ав а  ж канау
КАНАВОКОПАТЕЛЬ м  канау ҡаҙғыс; само

ходный канавокопатель үҙйөрөшлө канау 
ҡаҙғыс

КАНАДСКИЙ, -ая, -ое Канада ...ы ♦ ка
надский тополь канада тирәге

КАНАДЦЫ мн. канадалылар, Канада халҡы 
/ /  ед. канадец м Канада ир-аты; канадка ж Ка
нада ҡатын-ҡыҙы

КАНАЛ м; в разн. знач. канал; оросйтель 
ный канал һуғарыу каналы; судоходный канал 
караптар йөрөрлөк канал; магистральный канал 
магистраль канал; кабельный канал кабель кана
лы; мочеиспускательный канал бәүел каналы; 
поддерживать связь по всем каналам бөтә ка 
налдар аша элемтә тотоу; вестй переговоры по 
дипломатйческим каналам һөйләшеүҙәрҙе дип
ломатик канал аша алып барыу 
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КАНОНИЧЕСКИЙ
КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ, -ая, -ое канализа- 

ция ...ы; канализационная сеть канализация 
селтәре; канализационные трубы канализация 
торбалары

КАНАЛИЗАЦИЯ ж канализация (бысраҡ 
һыуҙарҙы ағыҙыу өсөн ер аҫтынан цткәрелгән 
торбалар системаһы)

КАНАЛЬЯ м и ж; бран. алдаҡсы 
КАНАРЁЕЧНИК м кәнәри (һары турғай) 

ҡамышы (орлоҡтары менән ғәҙәттә канарей
каларҙы ашаталар)

КАНАРЁЕЧНЫЙ, -ая, -ое 1. кәнәри (һары 
турғай) ...ы; канареечная клетка кәнәри ситлеге 
2. (о цвете) асыҡ һары

КАНАРЕЙКА ж канарейка, кәнәри, өй 
турғайы

КАНАТ м канат, арҡан; стальной канат
ҡорос арҡан

КАНАТ ОХбДЕЦ м канатта йөрөүсе, канатсы 
КАНВА ж 1. канва (сигец эшендә ерлек итеп 

ҡулланылған һирәк туҡыма); вышивать по кан
ве канваға сигеү 2. перен. нигеҙ, төп һыҙыҡ; 
канва рассказа хикәйәнең нигеҙе

КАНВбВЫ И, ая, ое канва ...ы; канвовый 
узор канва биҙәге

КАНДАЛЫ только мн. бығау; ручные кан
далы ҡул бығауы; заковать в кандалы бығау 
һалыу, бығаулау

КАНДЕЛЙБР м шәмдәл, ҡандаил; бронзо
вый канделябр бронза шәмдәл

КАНДИДАТ м; в разн. знач. кандидат; кан
дидатка ж; разг. кандидат ҡатын-ҡыҙ; выдви
гать кандидатом в депутаты депутатлыҡҡа кан
дидат итеп һайлау; кандидат филологических 
наук филология фәндәре кандидаты

КАНДИДАТСКИЙ, -ая, -ое кандидатлыҡ 
...ы; кандидатская диссертация кандидатлыҡ 
диссертацияһы; кандидатский экзамен канди
датлыҡ имтиханы ♦ кандидатский минимум кан
дидатлыҡ минимумы

КАНДИДАТУРА ж кандидатура; выставить 
кандидатуру чью-л. берәйһенең кандидатураһын 
күрһәтеү; снять свою кандидатуру үҙ кандида
тураңды алыу

КАНДИЛЬ м кандиль (алма төрө) 
КАНИКУЛЫ только мн. каникулдар; лётние 

каникулы йәйге каникулдар
К АНИКУ Л ЙРНЫЙ , -ая, -ое каникул ...ы; 

каникулярное время каникул ваҡыты
КАНИСТРА ж канистр (ауыҙы ныҡ ябылма- 

лы һауыт); железная канйстра тимер канистр 
КАНИТЁЛИТЬ несов.; разг. мыштырлау, 

һуҙыу, ваҡытты бушҡа әрәм итеү
КАНИТЁ ЛИТЬСЯ несов. с кем-чем и без 

доп.; разг. маташыу, мыштырлау, яйлау; не ка
нителься, одевайся быстрее мыштырлама, 
тиҙерәк кейен

КАНИТЁЛЬ ж 1. уҡа; золотая канитель ал
тын уҡа 2. перен. бимаза, мәшәҡәт ♦ разводйть 
канитёль мәшәҡәт яһау

КАНИТЁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. уҡа ...ы; кани
тельное производство уҡа етештереү 2. разг., 
перен. мәшәҡәтле; канительная история мәшә
ҡәтле ваҡиға; канительное дёло мәшәҡәтле эш 

КАНИФ бЛИТЬ несов. что канифолләү, ка
нифоль (һөртөү) яғыу; канифолить смычок 
һыҙғысты канифолләү

КАНИФ бЛЬ ж канифоль 
КАНИФбЛЬНЫ Й, -ая, -ое 1. канифоль ...ы; 

канифольный завод канифоль заводы 2. кани
фолле; канифольное мыло канифолле һабын 

КАНКАН м канкан (эстрада бейеце) 
КАННИБАЛ м; книжн. 1. (людоед) канни

бал, кеше ашаусы 2. перен. мәрхәмәтһеҙ (рә
химһеҙ) кеше

КАННИБАЛЙЗМ м; книжн. 1. каннибал- 
лыҡ, кеше ашау 2. перен. мәрхәмәтһеҙлек, 
йыртҡыслыҡ

КАНОИСТ м ; спорт, каноясы 
К А Н бН  м ҡанун (1. ҡағиҙәләр, билдәле 

тәртип нормалары, тәғлимәт һ.б. 2. билдәле 
бер осорҙа өҫтөнлөк иткән сәнғәт алымдары 
йәки эстетик ҡағиҙәләр йыйылмаһы 3. сиркәц 
ҡағиҙәһе 4. дини китаптар исемлеге 5. муз. му
зыкаль әҫәрҙең бер өлөшөн төрлө тауыш менән 
бер-бер артлы ҡабатлау); каноны академйчес 
кой школы живописи живописта академик 
мәктәп ҡанундары

КАНОНАДА ж; әоен. канонада (төрлө туп
тан өҙлөкһөҙ атыу)

КАНОНЁРКА ж канонерка (бәләкәй хәрби 
карап)

КАНОНЁРСКИЙ: канонерская лодка кано 
нер кәмәһе

КАНОНИЗАЦИЯ ж см. канонизировать 
КАНОНИЗЙРОВАТЬ сов., несов.; книжн. 

1. что ҡанунлаштырыу, ҡанун тип таныу; кано 
низйровать стиль какой-л. ниндәй ҙә булһа бер 
стилде ҡанунлаштырыу 2. кого; церк. изге тип 
таныу, изгеләр рәтенә индереү

КАНОНИЗОВАТЬ сов., несов. см. канони
зировать

КАНбНИК м каноник (католиктарҙа руха
ни)

КАНОНИР м; уст., әоен. канонир, тупсы 
КАНОНЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. ҡанунлашты - 

рылған, ҡануни; канонйческое право в право
славной церкви православие сиркәүендә ҡануни 
хоҡуҡ; канонйческий стиль жйвописи ҡанунла 
штырылған һүрәтләү стиле 2. церк. ҡанун 
һаналған, изге тип танылған; канонические 
кнйги ҡанун һаналған дини китаптар ♦ кано
нйческий текст ҡануни текст (һуңғы редак- 
цияһындағы төп автор тексы)



КАНОЭ
КАНбЭ с нескл. каноэ (ишкәкле спорт 

кәмәһе)
КАНТ м 1. кант, ҡайма (кейем ситтәренә йә 

йөйөнә тегелә торган тар таҫма); отделать 
платье кантами күлдәкте кант менән биҙәү 
2. (полоса, кайма, обрамляющая рисунок, фо
тографию и т.д.) һыҙат, ҡайма; рисунок, об
рамлённый кантом ҡаймалы һүрәт

КАНТАТА ж кантата (1. айырым йырсы йәки 
хор һәм оркестр башҡарган ҙур кцләмле әҫәр
2. тантаналы шигыр)

КАНТОВАТЬ I несов. что ҡаймалау, ҡайыу; 
окантовать платок яулыҡты ҡаймалау

КАНТОВАТЬ II несов. что; спец. әйләнде- 
реү, түңкәреү; груз не кантовать йөктө түң
кәрмәҫкә

КАНТбН м кантон (1. Швейцарияның адми
нистратив берәмеге 2. Францияла, Белъгияла 
ваҡ администратиә-территориалъ бцленеш
3. Башҡортостанда 1798—1865 йй. һәм X X  б. 
20 — 30 йылдарындағы территориаль бцленеш)

КАНТОНАЛЬНЫЙ и КАНТбННЫ Й, ая, 
-ое кантон ...ы; кантональные выборы кантон 
һайлауҙары

КАН^Н м 1. чего алды, алды көнө; канун 
Нового года Яңы йыл алды; канун праздника
байрам алды көнө 2. церк. канун (сиркәц 
ғибәҙәттәре, йырҙары)

КАНУТЬ сов. 1. уст. (упасть каплей) та
мыу; капли канули в лужу тамсылар күләүеккә 
тамды 2. (погрузиться во что-л.) батыу, сумыу; 
кануть в воду һыуға сумыу; кануть на дно һыу 
төбөнә батыу 3. перен. (пропасть, исчезнуть) 
юғалыу, юҡ булыу; ушёл и канул китеп юҡ бул
ды; кануть надолго оҙаҡҡа юҡ булыу ♦ кануть 
в вечность мәңгегә юҡ булыу; кануть в Лёту 
эҙһеҙ юғалыу, онотолоу; как в воду канул һыуға 
батҡандай юҡ булды

КАНЦЕЛЯРИЯ ж канцелярия, кәнсәләр 
КАНЦЕЛЯРСКИЙ, -ая, -ое канцелярия ...ы, 

кәнсә ...ы; канцелярские служащие кәнсә 
хеҙмәткәрҙәре ♦ канцелярский стиль канцеля
рияға хас стиль

КАНЦЕЛЙРЩИНА ж; разг., неодобр.
1. канцелярия эше 2. перен. (излишний форма
лизм) бюрократлыҡ, үтә рәсмилек

КАНЦЕР м; мед. канцер (яман шеш) 
КАНЦЕРОГЕННЫЙ, -ая, -ое мед. канцеро

ген (яман шеш барлыҡҡа килтерецсе); канце
рогенное вещество канцероген матдә

КАНЦЛЕР м канцлер (1. революцияға тик
лем Рәсәйҙә иң юғары гражданлыҡ дәрәжәһе
2. Көнбайыш Европаның ҡайһы бер илдәрендә 
юғары гражданлыҡ дәрәжәһе һәм шул дәрә
жәләге кеше)

КАНЬбН м каньон, тар тәрән үҙәнлек 
КАШ бК м һар (ҡарсыға төрө)
КАОЛИН м каолин, туйын (аҡ балсыҡ)

КАОЛИНОВЫЙ, -ая, -ое каолин ...ы, туйын 
...ы; каолйновая масса туйын иҙмәһе; каолйно- 
вая глйна туйын балсығы 

КАП м бирес, оро
КАПАТЬ несов. 1. тамыу, тамсылау; слёзы 

капали из глаз күҙҙән йәштәр тамды; с крыши 
капает капель ҡыйыҡтан тамсы тамсылай 
2. что, чем и без доп. тамыҙыу; капать ле
карство дарыу тамыҙыу 3. на кого и без доп.; 
перен., прост, ошаҡлау, әләкләү ♦ не каплет 
над кем таш яумай, арттан ҡыуып килмәйҙәр 
(ашығыс эш юҡ әле мәғәнәһендә)

КАПЁЛЛА ж капелла (1. му з. йырсылар һәм 
музыканттар ансамбле, хор 2. дин. католик
тарҙа танылған ғаиләләр өсөн айырым 
ғибәҙәтхана йәки бцлмә)

КАПЕЛЛАН м; рел. капеллан (капелланың 
руханийы)

КАПЁЛЬ ж 1. тамсы тамыу; началась капель
тамсы тама башланы 2. собир. тамсы; с крыши 
падает капель түбәнән тамсы тама

КАПЕЛЬКА ж 1. уменьш.-ласк. от капля 
2. чего; разг. аҙ ғына, саҡ ҡына; есть ли у вас 
хоть капелька жалости? аҙ ғына мәрхәмәтегеҙ 
бармы һуң? 3. в знач. нареч. капельку; разг. аҙ 
ғына; он капельку прихворнул ул аҙ ғына 
сирләп алды ♦ до (последней) капельки там
сыһын да ҡалдырмай; ни капельки тамсы ла, 
бөтөнләй, һис тә; ни капельки не бояться һис тә 
ҡурҡмау

КАПЕЛЬМЕЙСТЕР м капельмейстер (хәрби 
тынлы оркестр дирижёры)

КАПЕЛЬНИЦА ж тамыҙғыс 
КАПЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое тамсылай, тамсы 

кеүек; капельное вливание в вену ҡан тамыры 
на тамсылап ебәреү

КАПЕРСЫ мн. (ед. каперс м) каперс 
( 1. көньяҡ ҡыуағы 2. шул ҡыуаҡтың, маринад
лап, ашты тәмләтец өсөн ҡулланылған 
бөрөләре)

КАПИЛЛЙР м капилляр (1. бик нәҙек көпшә 
2. иң нәҙек ҡан тамыры)

КАПИЛЛЙРНОСТЬ ж; спец. капиллярлыҡ 
(шыйыҡсаның капиллярҙар буйлап кцтәрелец- 
төшөц мөмкинлеге)

К АПН Л Л ЙРНЫЙ , -ая, -ое капилляр, иң 
нәҙек; капиллярная трубка капилляр көпшә; ка
пиллярные сосуды иң нәҙек ҡан тамырҙары 

КАПИТАЛ м ; в разн. знач. капитал; про
мышленный капитал сәнәғәт капиталы; научный 
капитал ғилми капитал; культурный капитал 
мәҙәни капитал; постоянный капитал даими ка
питал ♦ мёртвый капитал файҙаһыҙ капитал 

КАПИТАЛИЗАЦИЯ ж\ эк. капиталлаш- 
тырыу

КАПИТАЛИЗИРОВАТЬ сов., несов. что\ 
эк. капиталлаштырыу, капиталға әйләндереү 
(өҫтәмә ҡиммәтте)



КАПРИЧЧИО
КАПИТАЛИЗИРОВАТЬСЯ 1 . сое., несое.; 

эк. капиталлашыу, капиталға әйләнеү (өҫтәмә 
ҡиммәткә ҡарата) 2. несоә. страд, от капита 
лизйровать

КАПИТАЛИЗМ м капитализм 
КАПИТАЛИСТ м капиталист 
КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ, ая, -ое капита 

листик; капиталистйческий строй капиталистик 
ҡоролош; капиталистйческие производственные 
отношения капиталистик етештереү мөнәсәбәттәре 

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ мн. (ед. капита 
ловложение с) капитал һалыу (берәй эшкә, 
предприятием )

КАПИТАЛЬНОСТЬ ж төплөлөк, ныҡлылыҡ; 
капитальность работы эштең ныҡлылығы

КАПИТАЛЬНЫЙ, -ая, -ое в разн. знач. ка
питаль; капитальное сооружение капиталь ҡоро
лош; капитальный вопрос капиталь мәсьәлә; ка
питальное произведение капиталь әҫәр; капи
тальное приобретение капиталь табыш (ҙур та
быш) ♦ капитальный ремонт капиталь (ныҡлы) 
ремонт; капитальная стена капиталь диуар; ка
питальное строительство капиталь төҙөлөш 

КАПИТАН м; в разн. знач. капитан; капитан 
корабля карап капитаны; капитан авиации авиа 
ция капитаны; капитан хоккейной команды хок 
кей командаһы капитаны

КАПИТАНСКИЙ, -ая, -ое капитан ...ы; ка
питанские погоны капитан погондары; капи
танская каюта капитан каютаһы

КАПИТЁЛЬ ж; архит. капитель (бамнаның, 
колоннаның өҫкә өлөшө)

КАПИТУЛИРОВАТЬ сов., несоә. 1. капиту
ляция яһау, баш һалыу; враг капитулйровал 
дошман баш һалды 2. перен. капитуляцияға ба
рыу, сигенеү, баш эйеү; капитулйровать перед 
трудностями ауырлыҡтар алдында баш эйеү 

КАПИТУЛЙНТ м капитулянт, капитуля
цияға барыусы

КАПИТУЛЙНТСКИЙ, ая, -ое капитулянт- 
лыҡ ...ы; капитулянтская политика капитулянт- 
лыҡ сәйәсәте; капитулянтская речь капитулянт- 
лыҡ телмәре

КАПИТУЛЙНТСТВО с капитулянтлыҡ 
КАПИТУЛЙЦИЯ ж капитуляция (1. һуғыш 

туҡтатылып, еңецсе ҡуйм н шартҡа риза бу
лып, еңелгән яҡтың баш һалыуы 2. кцсм. 
цҙеңдең еңелецеңде, хаҡһыҙлығыңды таныу, 
сигенең)

КАПИЩЕ с 1. ист. капище (мәжцсиҙәрҙең 
ғибәҙәтханаһы) 2. чего', перен. оя; капище 
грязи сүп-сар ояһы; капище нищеты хәйерселек 
ояһы

КАПКАН м ҡапҡан; капкан для волка бүре 
ҡапҡаны, бүре өсөн ҡапҡан

КАПЛУН м каплун, беселгән әтәс 
КАПЛЯ ж 1. тамсы; (о дожде) күҙ; капля ро

сы ысыҡ тамсыһы; капли дождя ямғыр

күҙ(ҙәр)е 2. перен., разг. тамсы ла, әҙ генә, саҡ 
ҡына; он ни капли не устал ул саҡ ҡына ла ары
маны 3. в знач. нареч. каплю әҙ генә, саҡ ҡына; 
будь каплю повежливее әҙ генә әҙәплерәк бул
4. мн. капли (лекарство) тамыҙмалы дарыу; 
глазные капли тамыҙмалы күҙ дарыуы; сер
дечные капли тамыҙмалы йөрәк дарыуы; пить 
какйе-то капли ниндәйҙер тамыҙмалы дарыу 
эсеү ♦ капля в море бик аҙ; капля в каплю нәҡ 
шундай; капля за каплей аҙ-аҙлап ҡына; капли 
в рот не брать бер тамсы ла ауыҙға алмау; как 
две капли воды ҡойоп ҡуйған (ике тамсы һыу) 
кеүек (оҡшаш); ни капли тамсы ла, бер ҙә 

КАПНУТЬ сов. см. капать 
КАПОВЫЙ, -ая, -ое бирес; каповая чаша би

рес туҫтаҡ (табаҡ)
КАП (Ж  м\ спец, капок (сцс тѳрѳ) 
КАПОНИР м; воен. капонир (1. ҡапма-ҡар

шы яҡтарға ут асырға мөмкинлек биргән 
ҡурғауыл ҡоролма 2. самолёттарҙы ҡурғау 
өсөн ышыҡлағыс)

КАПОР м капор (ҡатын-ҡыҙҙар йәки бала
лар баш кейеме)

КАПбТ м\ тех. капот (төрлө механизм
дарҙы саң-туҙандан, һыуҙан һаҡлау өсөн ҡул
ланылған ҡайырмалы ҡаплауыс)

КАПОТАЖ м; ав. капотаж (самолёттың 
һауаға осоу йәки һауанан төшөц ваҡытында 
алғы яҡлап баш тцбән әйләнеце)

к а п р Ал  м капрал ( XVI I  —X I X  бб. урыҫ 
ғәскәрендә һәм ҡайһы бер сит ил ғәскәрҙәрендә 
иң кесе командир дәрәжәһе һәм шул дәрәжәләге 
кеше)

КАПРИЗ м 1. холоҡһоҙлоҡ, көйһөҙлөк, 
үҙһүҙлелек, еңмешлек; детские капрйзы бала 
көйһөҙләнеүе; исполнять капрйзы жены ҡатын 
дың үҙһүҙлелеген үтәү 2. чего', перен. шаяртыу; 
капрйз судьбы яҙмыш шаяртыуы; капрйз мбды 
мода шаяртыуы

КАПРИЗНИК м; разг. мыжыҡ, көйһөҙ 
КАПРИЗНИЧАТЬ несоә. 1. көйһөҙләнеү, хо

лоҡһоҙланыу, мыжыу, еңмешләнеү; ребёнок ка 
прйзничает бала йыш ҡына көйһөҙләнә; кап 
рйзничать по пустякам юҡ барға мыжыу 2. пе
рен., разг. тиҫкәреләнеү, эшләмәү; мотор кап 
рйзничает мотор тиҫкәреләнә

КАПРИЗНЫЙ, -ая, -ое 1. мыжыҡ, көйһөҙ, 
тиҫкәре; капрйзный человек мыжыҡ кеше; быть 
капрйзным тиҫкәре булыу, тиҫкәреләнеү 2. пе
рен. үҙгәреүсән, алмашыныусан, тотороҡһоҙ; ка 
прйзная погода алмашыныусан һауа 3. перен. 
хикмәтле; капрйзные завиткй узора биҙәктең 
хикмәтле кәкерсәктәре 4. перен., разг. талымлы; 
капрйзное растение талымлы үҫемлек

КАПРИФ бЛЬ ж каприфоль (црмәле гөл 
төрө)

КАПРЙЧЧИО и КАПРЙЧЧО с нескл. кап
риччио (музыка әҫәре)', “Итальянское кап
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КАПРОН
рйччио” Чайковского Чайковскийҙың “Итальян 
каприччиоһы”

КАПРбН м капрон
КАПРбНОВЫ Й, -ая, -ое 1. капрон ...ы; ка

проновый цех капрон цехы 2. капрон, капрон
дан; капроновые чулкй капрон ойоҡ

КАПСУЛА ж капсула (1. эсенә дарыу һалып 
ҡуша йотоу өсөн желатиндан һ.6. матдәнән 
яһалған йомро көп 2. анат. төрлө органдың 
тышҡы ҡабы 3. герметик ябылган һауыт 
рәцешендәге нәмә)

КАПСЮЛЬ м капсюль (патрон, туп, мина 
эсендәге шартлатҡысты тоҡандырыусы мат
дәле ҡалпаҡса)

КАПСЮЛЬНЫЙ, ая, ое капсюль; капсюль 
ное ружьё капсюлле мылтыҡ

КАПТАЖ м; спец, каптаж (ер аҫты һыуын, 
нефтте, газды сыгарыу эштәрендә ҡулла- 
нылган ҡоролма)

КАПТЕНАРМУС м; уст. каптенармус (ғәс
кәрҙә аҙыҡ, кейем-һалым, ҡорал өләшеп һәм 
һаҡлап тороусы)

КАПТЕРКА ж; разг. каптёрка (хәрби час- 
тарҙа кейем-һалым, ҡорал һәм башҡа нәмә
ләрҙе һаҡлау урыны)

КАПУСТА ж кәбеҫтә; квашеная капуста
тоҙло кәбеҫтә; кормовая капуста мал кәбеҫтәһе 
♦ заячья капуста ҡуян кәбеҫтәһе; морская ка
пуста диңгеҙ кәбеҫтәһе

КАПУСТНИК м 1. зоол. кәбеҫтә ҡорто 2. ка
пустник, кисә (актёрҙар, студенттар коллек
тивында цҙ тормоштарына бәйләнешле көл
көлө уйын-тамаша менән цткәрелгән кисә); 
студенческий капустник студенттар кисәһе 

КАПУСТНИЦА ж кәбеҫтә күбәләге 
КАПУСТНЫЙ, -ая, -ое кәбеҫтә ...ы; ка

пустный лист кәбеҫтә япрағы; капустная моль 
кәбеҫтә көйәһе; капустные поля кәбеҫтә яланы 

КАПЮШ бН м капюшон, көләпәрә; плащ с 
капюшоном капюшонлы плащ

КАРА ж яза; подвергнуться строгой каре 
ҡаты язаға дусар ителеү

КАРАБИН м карабин (1. ҡыҫҡа кәбәкле 
мылтыҡ 2 .  механик эләктергес, ҡыҫтырғыс) 

КАРАБИНЁР м карабинер (1. X IX  б. ур
таһына тиклем Көнбайыш Еәропала һәм 
Рәсәйҙә айырым һайланма ғәскәри берәмеккә 
ингән карабинлы һалдат 2. И  тали ялағы жан
дарм)

КАРАБКАТЬСЯ несоә. үрмәләп менеү, 
үрмәләү; карабкаться по скалё ҡаяға үрмәләү 

КАРАВАЙ м түңәрәк икмәк ♦ на чужой ка
равай рот не разевай кеше өлөшөнә ымһынма 

КАРАВАН м 1. каруан; караван верблюдов 
дөйәләр каруаны; караван судов караптар кару
аны 2. перен. каруан, теҙем, саф, туп; караван 
птиц ҡоштар тубы

к а р а в Ан н ы и , -ая, -ое каруан ...ы; кара
ванный путь каруан юлы

к а р а в Ан  с а р Ай  м каруанһарай 
КАРАВАНЩИК м каруансы 
КАРАВЁЛЛА ж каравелла (Урта диңгеҙ 

буйындағы илдәрҙә X II I  — X V II  бб. киң та
ралған елкәнле карап төрө) 

к а р а г Ач  м ҡарағас
к а р а г Ач е в ы и , -ая, -ое ҡарағас ...ы; кара

гачевая смола ҡарағас сайыры
КАРАЙМСКИЙ, -ая, -ое ҡараим ...ы; ка

раимский язык ҡараим теле
КАРАИМЫ мн. караимдар, ҡараим халҡы 

(Ҡырымда, Литвала йәшәгән төрки халыҡ) / /  
ед. карайм м ҡараим ир-аты; караймка ж ҡара
им ҡатын-ҡыҙы

КАРАКАЛПАКИ мн. ҡарағалпаҡтар, ҡара
ғалпаҡ халҡы / /  ед. каракалпак м ҡарағалпаҡ 
ир-аты; каракалпачка ж ҡарағалпаҡ ҡатын- 
ҡыҙы

КАРАКАЛПАКСКИЙ, -ая, -ое ҡарағалпаҡ 
...ы; каракалпакский язык ҡарағалпак теле 

КАРАКАТИЦА ж 1. зоол. каракатица (диң
геҙ моллюскыһы) 2. перен. тәпәш кеше

КАРАКОВЫЙ, -ая, -ое (о масти лошади) 
бүртә, ҡара туры; караковый жеребец ҡара ту
ры айғыр

КА РА КУЛ ЕВбД м ҡаракүлсе, ҡаракүл 
һарығын үрсетеүсе

КАРАКУЛЕВбДСТВО с ҡаракүлселек, 
ҡаракүл һарығын үрсетеү

К АР АКУ ЛЕВ б  Д ЧЕ СКИЙ, ая, ое ҡаракүл 
һарығын үрсетеү ...ы, ҡаракүлселек ...ы; кара
кулеводческий совхоз ҡаракүл һарығын үрсетеү 
совхозы

КАРАКУЛЕВЫЙ, -ая, -ое ҡаракүл, ҡара
күлдән; каракулевый воротник ҡаракүл яға 

КАРАКУЛИ мн. сатай-ботай (яҙыу) 
КАРАКУЛЬ м  ҡаракүл; чёрный каракуль

ҡара ҡаракүл
КАРАКУЛЬСКИЙ: каракульская овца

ҡаракүл һарыҡ
КАРАКУЛЬЧА ж ҡаракүлсә (ҡаракцл тире

нең бер төрө)
КАРАКУРТ м ҡарағорт (ағыулы црмәксе) 
КАРАМЁЛЬ ж собир. карамель (ҡаты 

кәнфит төрө)
КАРАМЁЛЬКА ж; разг. бер карамель 
КАРАМЁЛЬНЫЙ, -ая, -ое карамель, кара

мель ...ы ; карамельное производство кара
мель етештереү; карамельный цех карамель 
цехы

КАРАНДАШ м ҡәләм; химический карандаш
химик ҡәләм; писать карандашом ҡәләм менән 
яҙыу ♦ взять на карандаш яҙып ҡуйыу, онот
маҫҡа билдәләү; в карандаше (сделать) что 
ҡәләм менән яһалған (төшөрөлгән)



КАРАНДАШНЫЙ, -ая, -ое ҡәләм, ҡәләм 
...ы; карандашное производство ҡәләм етеште 
реү; карандашный рисунок ҡәләм һүрәте

КАРАНТИН м карантин (1. йоғошло ауырыу 
менән ауырыған кешеләрҙе ваҡытлыса баш
ҡаларҙан айырыу 2. йоғошло ауырыу таралған 
ерҙән килгән кешеләрҙе, тауарҙарҙы һ.6. ҡарап 
уҙғарыусы санитар урын)

КАРАНТЙННЫЙ, -ая, -ое карантин ...ы; ка 
рантйнное время карантин ваҡыты

КАРАПУЗ м\ разг., шутл. кескәй бала 
КАРАСЕВЫЙ, -ая, -ое табан балыҡ ...ы; ка

расёвая икра табан балыҡ ыуылдырығы 
КАРАСИЙ, ья, ье см. карасёвый 
КАРАСЙНЫЙ, ая, ое см. карасёвый 
КАРАСЬ м табан балыҡ
КАРАТ м карат (аҫыл таштарҙы цлсәц 

берәмеге, бер карат 0,2 грамға тиң) 
КАРАТЕЛЬ м яза биреүсе, язалаусы 
КАРАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое язалау ...ы, язаға 

тарттырыу ...ы; карательные меры язалау сара
лары

КАРАТЬ несоә. кого-что язалау, язаға тарт
тырыу, яза биреү; строго карать ҡаты язалау 

КАРАТЭ с нескл. каратэ ( цҙ-цҙеңде ҡорал
һыҙ һаҡлау көрәшенең япон системаһы)

КАРАУЛ м 1. ҡарауыл, бағауыл; выставить 
караул ҡарауыл ҡуйыу; нестй караул ҡарауыл
да тороу 2. в знач. межд.; разг. (призыв на по
мощь) ҡарауыл! ♦ почётный караул хөрмәт 
ҡарауылы; быть (стать) в карауле ҡарауылда 
булыу (тороу); взять на караул ҡарауылға алыу 
(хәрби ҡорал алымдары менән честь бирец); 
взять (посадйть) под караул ҡарауыл аҫтында 
тотоу; хоть караул кричй ҡарауыл ҡысҡырһаң 
да (булмай мәғәнәһендә)

КАРАУЛИТЬ несов. 1. кого-что и без доп. 
ҡарауыллау, бағауыллау, һаҡлау; караулить 
сад баҡса ҡарауыллау 2. кого-что; разг. (ожи
дать, подстерегать) һағалау, һағалап тороу, 
аңдыу, аңдып йөрөү; караулить его приход 
уның килеүен һағалау; караулить зверя йәнлек 
аңдыу

КАРАУЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. ҡарауыл ...ы; ка
раульный начальник ҡарауыл башлығы; ка
раульная будка ҡарауыл будкаһы; караульная 
служба ҡарауыл хеҙмәте 2. в знач. сущ. ка
раульный м ҡарауылсы 3. в знач. сущ. (помеще
ние) караульная ж ҡарауыл йорто

КАРАУЛЬЩИК м\ разг. ҡарауылсы, һаҡсы 
КАРАЧАЕВСКИЙ, -ая, -ое ҡарасай ...ы; ка

рачаевский аул ҡарасай ауылы
КАРАЧАЕВЦЫ мн. ҡарасайҙар, ҡарасай 

халҡы / /  ед. карачаевец м ҡарасай ир-аты; ка
рачаевка ж ҡарасай ҡатын-ҡыҙы

КАРАЧКИ: на карачках; на карачки прост. 
имгәкләп, дүрт тағанлап; ползти на карачках 
имгәкләп шыуыу

КАРБАМИД м; хим. карбамид (кристаллик 
матдә)

КАРБАС и КАРБАС м карбас (йөк ташыу
сы ишкәкле йәки елкәнле бәләкәй кәмә)

КАРБИД м; хим. карбид; карбйд железа ти
мер карбиды

КАРБбЛКА ж; разг. карболка (карбол кис
лотаһы)

КАРБбЛОВЫ Й, -ая, -ое карбол ...ы; кар
боловое мыло карбол һабыны ♦ карболовая 
кислота карбол кислотаһы

К А Р Б бН  м\ геол. карбон (таш кцмер 
дәцере)

КАРБОНАРИЙ м; ист. карбонарий (X IX  б. 
башында Италияла йәшерен революцион ойош
ма ағзаһы)

КАРБОНАТ м; хим. карбонат (1. кцмер кис
лотаһы тоҙо 2. хим., геол. кцмер кислоталы 
минералдар исеме)

КАРБОРУНД м\ спец. карборунд (кремний 
менән углерод берләшмәһе)

КАРБУНКУЛ м 1. уст. ҡыҙыл гранат (аҫыл 
таш) 2. мед. шеш

КАРБЮРАТОР м карбюратор (эске яныулы 
двигателдәрҙә шыйыҡ яғыулыҡ менән һауа
нан яныусан ҡушылма барлыҡҡа килтергән 
прибор)

КАРГА ж\ прост., бран. ен ҡарсыҡ 
КАРДАМ бН м кардамон (тропик цҫемлек 

һәм уның орлоғо)
КАРДАН м; разг. кардан (цҙәктәре тап 

килмәгән осраҡта бер валдың әйләнец хәрәкә
тен икенсе валға уҙғарыу механизмы йәки шул 
механизмдың валы)

КАРДИНАЛ м кардинал (1. католиктар 
сиркәцендә папанан һуң иң юғары рухани 
дәрәжә һәм шул дәрәжәләге кеше 2. зоол. Аме
рика ҡитғаһында таралған һайраусы ҡош) 

КАРДИНАЛЬНЫ Й, -ая, -ое книжн. иң 
мөһим, төп, кардиналь; кардинальный вопрос 
иң мөһим мәсьәлә; произвестй кардинальные из
менения кардиналь үҙгәрештәр яһау

КАРДИНАЛЬСКИЙ, -ая, -ое кардинал ...ы; 
кардинальский сан кардинал дәрәжәһе

КАРДИО... ҡушма һцҙҙәрҙең “кардио” һцҙе- 
нә бәйләнешле, “йөрәк” мәғәнәһен аңлатҡан бе
ренсе өлөшө, мәҫ., кардиография кардиография 

КАРДИОГРАММА ж кардиограмма (йөрәк 
тибешен графика менән кцрһәтец)

КАРДИбГРАФ  м кардиограф (йөрәк тибе
шен яҙыу ҡорамалы)

КА РДИ бЛО Г м кардиолог (йөрәк ауы
рыуҙары белгесе)

КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое кардиоло
гия ...ы; кардиологический санаторий кардиоло
гия шифаханаһы

КАРДИОЛОГИЯ ж кардиология (медицина
ның йөрәк ауырыуҙарын өйрәнецсе бцлеге)

КАРДИОЛОГИЯ
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КАРЕ
КАРЁ с нескл. 1. ѳоен. каре (X IX  6. ур

таһына тиклем атлылар һөжцмен бөтә яҡтан 
да кире ҡағыу маҡсаты менән йәйәцле ғәскәр 
һалдаттарын дцрт мөйөшләп теҙец) 2. в знач. 
прил. дүрткел, дүртмөйөш, дүрт мөйөшләп; 
платье с вырезом каре дүрткел уйымлы күлдәк 

КАРЕГЛАЗЫЙ, -ая, -ое ҡуңыр күҙле; каре
глазая девушка ҡуңыр күҙле ҡыҙ

КАРЁЛЫ мн. карелдар, карел халҡы / /  ед. 
карел м карел ир-аты; карёлка ж карел ҡатын- 
ҡыҙы

КАРЁЛЬСКИЙ, -ая, -ое карел ...ы, Карелия 
...ы; карельский язык карел теле ♦ карельская 
берёза карел ҡайыны

КАРЁТА ж көймә; карета скорой помощи
ашығыс ярҙам көймәһе (машинаһы)

КАРЁТКА ж; спец, каретка (ҡайһы бер ме
ханизмдарҙың, яҙыу машинкаһының шыуышып 
йөрөгән өлөшө)

КАРЁТНИК м; уст. 1. көймә яһаусы, көймә 
оҫтаһы 2. һарай, лапаҫ (арба-сана һ.б. ҡуйыу 
өсөн)

КАРИАТИДЫ мн. (ед. кариатида ж); ар-
хит. кариатида (бинаның балкон йәки кәрниз 
кецек өлөштәренә таяу өсөн ҡатын-ҡыҙ 
һынында эшләнгән колонналар); дом с кариа 
тйдами кариатидалы өй (йорт)

КАРИЕС м; мед. кариес (теш серец) 
КАРИЙ, яя, ее (о цвете глаз) ҡуңыр; (о ма

сти лошади) ҡара туры; карие глаза ҡуңыр күҙ 
КАРИКАТУРА ж карикатура; нарисовать 

карикатуру карикатура төшөрөү; эта картина — 
карикатура на искусство был һүрәт — сәнғәткә 
карикатура

КАРИКАТУРЙСТ м карикатурасы рәссам 
КАРИКАТУРНЫЙ, -ая, -ое 1. карикатура 

...ы; карикатурный стиль карикатура стиле 
2. перен. көлкө, көлкөлө; представить в карика
турном виде көлкөлө итеп күрһәтеү

КАРИ бЗН Ы Й, ая, ое мед. кариеслы; ка
риозный зуб кариеслы теш

КАРКАНЬЕ с см каркать 1; карканье ворон 
ҡарғалар ҡарҡылдауы

КАРКАС м 1. каркас (берәй нәмәнең, бина
ның һөлдәһе)', каркас здания йорттоң каркасы 
2. каркас (көнъяҡ ағасы)

КАРКАТЬ несоә. 1. (о птицах) ҡарҡ-ҡарҡ 
килеү, ҡарҡылдау 2. перен., прост, ҡарҡылдау; 
не каркай, не запугаешь предсказанием 
ҡарҡылдама, юрауың менән ҡурҡыта алмаҫһың 

КАРКНУТЬ сов. см. каркать 1 
КАРЛИК м иргәйел, кәрлә 
КАРЛИКОВЫЙ, -ая, -ое иргәйел, кәрлә; 

карликовые деревья кәрлә ағастар; карликовый 
рост иргәйел буй

КАРМАН м 1. кеҫә; боковой карман ян кеҫә; 
карман портфеля портфель кеҫәһе 2. геол., мед. 
уйым, уйынты, уйҙыҡ; карманы в горной породе

тау тоҡомондағы уйҙыҡтар; карманы толстой 
кишкй йыуан эсәк уйҙыҡтары 3. перен., разг. 
(достаток, деньги) ҡалта, кеҫә, байлыҡ 
♦ толстый карман у кого кеҫәһе ҡалын; тощий 
карман у кого кеҫәһе һай, ярлы; не по карману 
кому кем өсөндөр бик ҡиммәт; вытрясти карман 
чей кеҫәһен бушатыу; набйть карман кеҫә ҡалы
найтыу, байығыу; держй карман (шйре) ҡап
сығыңды киң тот; класть в карман үҙләштереү, 
үҙенеке итеү; не лезть за словом в карман һүҙҙе 
һатып алмау; бить по карману кого кеҫәне 
таҡырайтыу, кеҫәгә һуғыу, зыян килтереү; вётер 
свистйт в карманах чьих или у кого кеҫәһендә ел 
уйнай, кеҫәһе буш

КАРМАННИК м; прост, кеҫә буры 
КАРМАННЫЙ, -ая, -ое 1. кеҫә ...ы; кар

манный клапан кеҫә ҡапҡасы; карманные часы 
кеҫә сәғәте 2. кеҫәгә һыйышлы, бәләкәй; кар
манный словарь бәләкәй һүҙлек; карманные 
шахматы кеҫәгә һыйышлы шахмат ♦ карманный 
вор кеҫә буры; карманные деньги ваҡ-төйәккә 
ҡулланыу аҡсаһы; карманные расходы ваҡ- 
төйәк сығым

КАРМИН м кармин (асыҡ ҡыҙыл буяу) 
КАРМЙННЫИ, -ая, -ое кармин, асыҡ 

ҡыҙыл; кармйнный цвет асыҡ ҡыҙыл төҫ
КАРНАВАЛ м  карнавал; новогодний карна

вал Яңы йыл карнавалы
КАРНАВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое карнавал ...ы; 

карнавальный костюм карнавал костюмы; кар
навальные песни карнавал йырҙары

КАРНИЗ м; в разн. знач. кәрниз; лепной 
карнйз һылап эшләнгән кәрниз; идти по карнйзу 
кәрниз буйлап китеү; вешать шторы на карнйз 
кәрнизгә ҡорған элеү

КАРОТЁЛЬ ж каротель (кишер төрө), тупаҡ 
кишер

КАРОТИН м каротин (кишерҙә, йомортҡа 
һарыһында, һөттә һ.б. булған ҡыҙғылт һары 
матдә)

КАРП м һаҙан, сазан (балыҡ)
КАРПОВЫЕ мн.; зоол. сазандар, сазан ба

лыҡтар
КАРСТ м; геол. карст (тау тоҡомдарының 

һыуға иреп, мәмерйә, ҡыуышлыҡ, соҡор яһалы- 
уы менән бәйле кцренештәр)

КАРСТОВЫЙ, -ая, -ое карст ...ы; карстовый 
рельеф карст рельефы

КАРТ м; спорт, карт (кузовһыҙ кескәй уҙыш 
машинаһы)

КАРТА ж 1. карта; географическая карта ге 
ографик карта; политическая карта мйра донъя
ның сәйәси картаһы; астрономическая карта ас
трономик карта; технологическая карта техно
логия картаһы; санаторная карта шифахана кар
таһы 2. (игральная) кәрт; раздавать карты кәрт 
таратыу; тасовать карты кәрт аралаштырыу; иг
рать в карты кәрт уйнау ♦ перфорационная 
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КАРУСЕЛЬНЫЙ
карта перфорацион карта; последняя карта
һуңғы шанс; карта бйта уңышһыҙлыҡҡа осрау, 
эш барып сыҡмау; (дать) карты в руки кому 
оҫтаға (белгескә) эш тапшырыу; раскрыть (от
крыть) свой карты үҙеңдең ниәттәреңде сисеү 
(асыу); смешать (спутать) карты чьи кемдеңдер 
эшен (хыялын) бутау (боҙоу, бөтөрөү); ставить 
на карту что тәүәккәлләү, тәүәккәллеккә бил 
быуыу

КАРТАВИТЬ несоә. һаҡау һөйләшеү, һаҡау
ланыу; картавить звуки өндәрҙе һаҡау әйтеү 

КАРТАВОСТЬ ж һаҡаулыҡ (ғәҙәттә, “р ”, 
“л ” өндәрен асыҡ әйтмәц)

КАРТАВЫЙ, ая, -ое һаҡау; картавый ребё
нок һаҡау бала; картавое произношение һаҡау 
әйтеү

КАРТЕЖНИК м; разг. кәрткә бирелгән кеше 
КАРТЕЖНЫЙ, -ая, -ое кәрт ...ы; картёжная

игра кәрт уйыны; картёжный дом кәрт уйнау өйө 
КАРТЁЛЬ м\ эк. картель (табыш алыу өсөн 

бер-береһе менән килешецгә инец формаһы) 
КАРТЕР м картер (двигатель механизмда

рын ҡаплап торган тимер ҡап)
КАРТЁЧЬ ж картечь (1. эсенә йомро пулялар 

тултырылган снаряд 2 .  һунар мылтыгының 
эре йәҙрәһе)

КАРТИНА ж 1. һүрәт, рәсем, картина; пи
сать картйну һүрәт төшөрөү 2. перен. күренеш; 
картйна природы тәбиғәт күренеше 3. театр. 
күренеш; драма в четырёх действиях и семй 
картйнах дүрт шаршаулы, ете күренешле драма 
4. разг. кинофильм, картина ♦ живые картйны 
һынлы һүрәттәр (сюжетты кейем һәм ҡиәфәт 
аша гына биргән сәхнә тамашаһы)', туманные 
картйны томанлы картина (проекция фонары 
ярҙамында экранга төшөрөлгән һцрәт)

КАРТИНГ м; спорт, картинг (карт тибын- 
дагы автомобилдәр ярышы)

КАРТИНКА ж\ уменъш. от картйна 1; кнйга 
с картйнками һүрәтле китап ♦ как картйнка; 
как на картйнке һүрәт кеүек, һүрәттәге кеүек 
матур

КАРТИННЫЙ, -ая, -ое 1. картина (рәсем, 
һүрәт) ...ы; картйнная галерея картина гале
реяһы 2. перен. тасуирлы, тәьҫирле, һүрәт кеүек 
матур, тәьҫир итеүсән; картйнные места һүрәт 
кеүек матур урындар

КАРТОГРАММА ж\ спец. картограмма (гра
фик юл менән статистик мәглцмәттәр тө
шөрөлгән карта)

КАРТбГРАФ м картограф (карта төшөрөц 
белгесе)

КАРТОГРАФЙРОВАТЬ несов. что\ спец. 
1. картаға төшөрөү 2. картограмма яһау

КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ, ая, ое спец. 
1. картография ...ы; картографйческие знаки
картография тамғалары 2. карта эшләү ...ы; кар 
тографйческая фабрика карта эшләү фабрикаһы

КАРТОГРАФИЯ ж картография (географик 
карта төҙөц эше һәм шул турала фән)

КА РТбН  м ҡатырға; лист картона ҡатырға 
бите

КАРТОНАЖИ мн. (ед. картонаж м) ҡатыр
ғанан яһалған әйбер, ҡатырға әйбер

КАРТОНАЖНЫЙ, -ая, -ое ҡатырға әйбер 
яһау ...ы; картонажная фабрика ҡатырға әйбер 
яһау фабрикаһы ♦ картонажные изделия 
ҡатырға әйберҙәр

КАРТбНКА ж 1. (коробка) ҡатырға ҡап 
2. разг. ҡатырға киҫәге

КАРТбННЫ Й, -ая, -ое ҡатырға; картонная 
коробка ҡатырға ҡап

КАРТОТЕКА ж картотека (1. төрлө мәглц- 
мәт яҙылган карточкаларҙың билдәле бер 
тәртиптәге йыйылмаһы 2 .  шул карточка
ларҙы һаҡлай торган тартмалар)

КАРТОТЁЧНЫЙ, -ая, -ое картотека ...ы; 
картотечный ящик картотека йәшниге

КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА ж  и к а р т о ф е  
ЛЕКОПАТЕЛЬ м картуф ҡаҙғыс (машина) 

КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКА ж картуф ул 
тыртҡыс (машина)

КАРТОФЕЛЕУБбРОЧНЫЙ, ая, ое кар
туф алғыс; картофелеуборочный комбайн кар
туф алғыс комбайн

КАРТбФЕЛИНА ж; разг. бер картуф 
КАРТбФЕЛЬ м картуф, бәрәңге; ранний 

картофель иртә өлгөргән картуф; жареный кар
тофель ҡурылған картуф

КАРТбФЕЛЬНЫ Й, -ая, -ое картуф ...ы; 
картофельное поле картуф яланы; картофель
ное пюрё картуф иҙмәһе ♦ картофельная мука: 
1) картуф оно; 2) картуф крахмалы

КАРТОЧКА ж карточка (1. яҙыу өсөн дцрт 
мөйөшлө итеп киҫелгән ҡатырга киҫәге
2 . дцрт мөйөшләп ҡагыҙга эшләнгән танытма
3. фотоһцрәт)', каталожная карточка каталог 
карточкаһы; визйтная карточка визит карточ
каһы; продовольственная карточка аҙыҡ түлек 
карточкаһы

КАРТОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. кәрт ...ы; карточ
ная игра кәрт уйыны; карточный стол кәрт уй 
нау өҫтәле 2. карточка ...ы; карточный каталог
карточка каталогы ♦ карточный домик: 1) ҡур
саҡ өйө; 2) буш фараз; карточная система кар
точка системаһы

К А РТ бПТКА ж\ разг. картуф 
КАРТЁЗ м картуз (ирҙәр өсөн козырёклы 

баш кейеме)
КАРУСЁЛЬ ж карусель; кататься на кару

сели каруселдә әйләнеү
КАРУСЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое карусель ...ы; ка

русельная лошадка карусель аты ♦ кару
сельный станок карусель-станок (горизонталь 
тцңәрәк өҫтәлле әйләнмәле токарь станогы) 

451
15



КАРЬЕР
КАРЬЁР I м (ход лошади) сабыу; пустить 

лошадь в карьер атты саптырыу ♦ с места в ка
рьер ҡапыл, тик торған урындан, әҙерлекһеҙ 

КАРЬЁР II м\ горн, карьер (бик цк тәрәндә 
ятмаган ҡаҙылма ятҡылыҡты сыгарыу уры
ны)', рольный карьер күмер карьеры

КАРЬЁРА ж карьера; блестящая карьера иҫ 
киткес карьера; сделать карьеру карьера эшләү; 
научная карьера ғилми карьера 

КАРЬЕРЙЗМ м карьеризм 
КАРЬЕРЙСТ м карьерист 
КАРЬЁРНЫЙ I, -ая, -ое сабыу, сабып ...ы; 

карьерный аллюр сабып йөрөү (атҡа ҡарата) 
КАРЬЁРНЫЙ II, -ая, -ое карьер ...ы; ка

рьерная машйна карьер машинаһы
КАСАНИЕ с см. касаться ♦ точка касания 

тейеү нөктәһе
КАСАТЕЛЬНАЯ ж\ мат. тейеүсе һыҙыҡ 

(кәкре һыҙыҡ менән дөйөм бер нөктәһе булган 
тура һыҙыҡ)

КАСАТЕЛЬСТВО с; книжн. ҡағылыш; иметь 
касательство к чему-л. берәй нәмәгә ҡағылыш
лы булыу; к этому делу он не имеет никакого 
касательства был эшкә уның бер ниндәй 
ҡағылышы юҡ

КАСАТИК м; разг., ласк., уст. һөйөклөм, 
сырағым (ир-атҡа ҡарата)

КАСАТКА ж 1. (деревенская ласточка) ҡар
луғас, ауыл ҡарлуғасы 2. разг., уст. һөйөклөм, 
аппағым, сырағым, ҡарлуғасым (ҡатын-ҡыҙга 
ҡарата)

КАСАТЬСЯ несов. кого-чего 1. тейеү, тейҙе
реү; касаться рукой стола ҡулды өҫтәлгә тейҙереү
2. перен. ҡағылыу; касаться вопроса какого-л. 
берәй мәсьәләгә ҡағылып китеү 3. (иметь отно
шение к кому-чему-л.) ҡағылыу, ҡатнашы булыу; 
это его не касается был уға ҡағылмай ♦ дело ка
сается кого-чего уга, шуга эш ҡағыла; что касает
ся ..., то -ға/-гә килгәндә

КАСКА ж каска; пожарная каска янғын 
һүндереүселәр каскаһы

КАСКАД м 1. шарлауыҡ 2. каскад (циркта: 
аттан һ.б. һикереп төшөц алымы', оперетта
л а '. йыр менән башҡарылган ҡыҙыу бейец)
3. чего', перен. өҙлөкһөҙ ағым, күплек; каскад 
слов өҙлөкһөҙ һүҙҙәр ағымы; каскад ударов бер- 
бер артлы һуғыу ♦ каскад гидроэлектростанций 
гидроэлектростанциялар теҙелмәһе

КАСКАДЕР м каскадёр (1. кинофильм 
төшөргәндә ҡатмарлы һәм хәцефле трюк
тарҙы башҡарыусы 2. циркта, гәҙәттә, пан
томима кцренеше кецек булып, акробатик 
йыгылыуҙарга нигеҙләнгән номерҙарҙы баш
ҡарыусы)

КАССА ж\ в разн. знач. касса; наборная 
касса полигр. йыйыу кассаһы; сберегательная 
касса фин. һаҡлыҡ кассаһы; театральная касса 
театр кассаһы; проверить кассу кассаны тикше

реү; сидеть за кассой касса артында ултырыу 
♦ касса взаимопомощи үҙ-ара ярҙам кассаһы 

КАССАЦИОННЫЙ, -ая, -ое юр. кассация 
...ы; кассационный срок кассация мөҙҙәте (ва
ҡыты); кассационная жалоба кассация ялыуы 

КАССАЦИЯ ж кассация (1. юр. югары суд
тың тцбәнге суд органы сыгарган хөкөм ҡара
рын ҡайтанан ҡарауы 2. суд ҡарарҙарын 
яңынан ҡарау тураһында гариза; кассация 
приговора хөкөм кассацияһы; подать кассацию 
кассация биреү 3. һайлауҙарҙың һөҙөмтәһен 
яраҡһыҙ тип табыу, кассация выборов һай
лауҙар кассацияһы)

КАССЁТА ж кассета (1. фотоплёнка йәки 
киноплёнка һаҡлай торган ҡумта 2. магнито
фон таҫмаһы һауыты)

КАССЙР м и разг. КАССЙРША ж кассир; 
работать кассиром кассир булып эшләү

КАССИРОВАТЬ сов., несов. что\ юр. касса
ция яһау, юҡҡа сығарыу; кассйровать выборы 
һайлау һөҙөмтәләрен юҡҡа сығарыу; кассйро
вать решение суда хөкөм ҡарарҙарын юҡҡа 
сығарыу

КАССОВЫЙ, ая, ое касса ...ы; кассовая 
кнйга касса кенәгәһе; кассовый оборот касса 
әйләнеше; кассовый аппарат касса аппараты 

КАСТА ж каста (1. һиндостанда һәм ҡайһы 
бер Көнсыгыш илдәрендә сыгышы, хоҡуҡ йола
лары буйынса айырымланган ижтимаги 
төркөм 2. кцсм. башҡалар менән аралашмай, 
цҙенә башҡа ҡагиҙәләр буйынса йәшәгән ижти
маги төркөм)

КАСТАНЬЁТЫ мн. (ед. кастаньета ж) каста
ньета (бейегәндә бармаҡтарга кейеп шаҡылда
та торган музыка ҡоралы)

КАСТЕЛЯНША ж кастелянша (ятаҡхана, 
ҡунаҡхана кецек дөйөм йорттарҙагы урын-ер 
ҡаралдыһына хужа ҡатын)

КАСТЁТ м кастет (металл пластина рәце- 
шендә усҡа кейә торган һугышыу ҡоралы) 

КАСТОВЫЙ, ая, ое каста ...ы; кастовые 
предрассудки каста хөрәфәттәре 

КАСТбР м кастор (йөн туҡыма) 
КАСТбРКА ж; разг. касторка 
КАСТбРОВЫ Й I: касторовое масло кастор 

майы
КАСТбРОВЫ Й II, -ая, -ое кастор; касторо

вое пальто кастор пальто
КАСТРАТ м беселгән (ир) кеше 
КАСТРАЦИЯ ж см. кастрировать 
КАСТРЙРОВАТЬ сов., несов. кого бесеү, 

бестереү
КАСТРЙРОВАТЬСЯ несов. страд, от каст- 

рйровать
КАСТРЙЛЯ ж кәстрүл
КАТАВАСИЯ ж 1. катавасия (ике яҡ клирос- 

тың сиркәц уртаһына сыгып йырлауы) 
2. прост, бола, тәртипһеҙлек 
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КАТИТЬ
КАТАКЛИЗМ м катаклизм, киҫкен һынылыш 
КАТАКбМБЫ мн. (ед. катакомба ж) ката

комба (ер аҫты коридорҙары)
КАТАЛЁПСИЯ ; к; мед. каталепсия, быума, 

тартышып ҡатыу
КАТАЛЁПТИК м; разг. каталептик, быума

лы, тартышып ҡата торған (ауырыу кеше)
КАТАЛИЗ м; хим. катализ (катализатор 

тәьҫирендә химик реакцияның ҡуҙгыуы йәки 
тиҙлегенең цҙгәреце)

КАТАЛИЗАТОР м; хим. катализатор (химик 
реакцияны арттыра, кәметә йәки уның тиҙле
ген цҙгәртә торган матдә)

КАТАЛбГ м каталог (бер төр нәмәләрҙең 
билдәле тәртиптәге исемлеге)

КАТАЛОГИЗИРОВАТЬ сов., несоә. что ка- 
талогка индереү, каталог төҙөү; каталогизйро 
вать кнйжные фонды китап фондына каталог 
төҙөү

КАТАЛбЖНЫЙ, -ая, -ое 1. каталог ...ы; ка
таложная карточка каталог карточкаһы 2 . в 
знач. сущ. каталожная ж каталогтар бүлмәһе 

к а т а м а р Ан  м катамаран (кәмә) 
КАТАНИЕ с 1. см. катать; катание мяча туп 

тәгәрләтеү 2 . см. кататься 1; катание на лошади 
атта йөрөү; катание на лодке кәмәлә йөрөү; ка
тание на лыжах саңғыла шыуыу ♦ не мытьём, 
так катаньем был юл менән булмаһа, икенсе юл 
менән

КАТАПУЛЬТА ж катапульт (1. тар. таш, 
бцрәнә кецек нәмәне ҡәлгә эсенә ыргыта 
торган борошо һугыш ҡоралы 2. тех. карап 
палубаһынан йәки осоу майҙанынан самолёт- 
ты осорта торган механизм 3. тех. осоусы ап
параттарҙан экипажды ситкә атып сыгарып, 
парашют менән төшөрөц ҡулайламаһы)

КАТАПУЛЬТИРОВАНИЕ с см. катапуль 
тйровать, катапультйроваться; катапультйрова 
ние из самолёта самолеттан катапультланыу 

КАТАПУЛЬТИРОВАТЬ сов., несоә. 1. кого- 
что катапультлау 2 . см. катапультйроваться 

КАТАПУЛЬТЙРОВАТЬСЯ 1 . сов., несоә. 
катапультланыу 2. cmgad. от катапультйровать 1 

КАТАПУЛЬТНЫЙ, -ая, -ое катапульт ...ы; 
катапультное кресло катапульт креслоһы

КАТАР м; мед. катар (эске органдарҙа лай
лалы тиресәнең шешеце); катар горла тамаҡ 
катары

КАТАРАКТА з к; мед. ҡара ҡылау (кцҙ ауы
рыуы)

КАТАРАЛЬНЫЙ, -ая, -ое катараль; ката
ральный кашель катараль йүтәл; катаральное 
явление катараль күренеш

КАТ АСТР б Ф  А л  : һәләкәт, катастрофа; же
лезнодорожная катастрофа тимер юл һәләкәте; 
социальная катастрофа социаль һәләкәт

КАТАСТРОФИЧЕСКИЙ, ая, ое 1. һәлә 
кәтле, катастрофик; катастрофйческий случай

һәләкәтле ваҡиға 2. разг. үтә тиҙ, катастрофик; 
события развивались с катастрофйческой быст 
ротой ваҡиғалар бик тиҙ ҡырҡыулашты 
(киҫкенләште)

КАТАТЬ несоә. 1. кого-что тәгәрләтеү, 
тәгәрләтеп йөрөтөү; катать шары шар тәгәрләтеү 
2. кого-что йөрөтөү; катать ребят на машйне ба
лаларҙы машинала йөрөтөү 3. разг. туҡтауһыҙ 
йөрөү; он катает из одного конца города в дру
гой ул ҡаланың бер осонан икенсе осона 
туҡтауһыҙ йөрөй 4. что әүәләп яһау, тума- 
лаҡлау; катать шарики из глйны балсыҡтан ваҡ 
шарҙар әүәләп яһау 5. что (разглаживать) 
тәгәрләтеп тигеҙләү, шымартыу, катоктан (ва
ликтан) үткәреү; катать бельё йыуылған керҙе 
(бәләккә, туҡмаҡҡа урап) тәгәрләтеп тигеҙләү 
6. что (валять) баҫыу; катать валенки быйма 
баҫыу 7. тех. что йәйеү (түшәү), һуҙыу; катать 
сталь ҡорос йәйеү; катать проволоку сым һуҙыу 

КАТАТЬСЯ несоә. 1. йөрөү, йөрөп килеү; 
(на салазках, коньках и т.д.) шыуыу; (на лод
ке) йөҙөү; кататься на велосипеде велосипедта 
йөрөү; кататься на лыжах саңғыла шыуыу; ка
таться на катере катерҙа йөҙөү 2. тәгәрләү, 
тәгәрләп йөрөү, тәгәрәп ятыу, аунау; кататься на 
травё үләндә тәгәрәү ♦ кататься со смеху 
тәгәрәп ятып көлөү, бот сабып көлөү; как сыр в 
масле кататься май эсендәге бөйөр кеүек йәшәү 

КАТАФАЛК м катафалк (1. мәйет оҙатыу 
арбаһы, машинаһы 2. ябыҡ бина эсендә табут 
ҡуйыу өсөн ҡалҡыу урын)

КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ, -ая, -ое филос. кате- 
гориаль; категориальное определение бытия 
йәшәйештең категориаль билдәләмәһе

КАТЕГОРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое ҡәтғи, ҡырҡа; 
категорйческий ответ ҡәтғи яуап ♦ категорйчес 
кое суждение лог. ҡәтғи фекерләү

КАТЕГОРИЧНОСТЬ ж ҡәтғилек, киҫкенлек 
КАТЕГбРИЯ ж; ө разн. знач. категория; ка

тегория времени филос. ваҡыт категорияһы; 
грамматические категории грамматик категория
лар; весовая категория ауырлыҡ категорияһы; 
возрастная категория йәш категорияһы

КАТЕР м катер; торпедный катер торпеда ка
теры; сторожевой катер һаҡта тороусы катер 

КАТЕРНЫЙ, -ая, -ое катер ...ы; катерный 
старшина катер старшинаһы

КАТЕТ м; мат. катет (тура мөйөшлө өсмө
йөштә тура мөйөш яһаусы яҡтарҙың береһе) 

КАТЁТЕР м; мед. катетер (һейҙек юлына ин- 
дерелмәле көпшә)

КАТЕХИЗИС м катехизис (христиан дине 
тәглимәтен һорау-яуап рәцешендә ҡыҫҡаса 
тәфсир итец)

КАТИТЬ несоә. 1. что тәгәрләтеү; катйть 
бревно бүрәнәне тәгәрләтеү 2. без доп.; разг. ел
дереү, сабыу, елеү; катйть на машйне машинала 
елдереү; катйть босиком ялан аяҡ елдереү 
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КАТИТЬСЯ
КАТИТЬСЯ несов. 1. тәгәрләү, тәгәрләп ба

рыу, шыуыу, барыу; со стуком катйлись дере
вянные шары ағас шарҙар туҡылдап тәгәрләне; 
катйться на санках с горы тауҙан санала 
шыуыу; поезд плавно катится по рельсам поезд 
рельс буйлап шыма ғына бара 2. разг. елеү, ел
дереү; по улице катйлись машйны урамда маши
налар елә ине 3. перен. (разноситься, разда
ваться) яңғырау, яңғырап тороу (уҙыу); эхо тя
жело катйлось вдоль обрывов текә ярҙар буйлап 
шаңдау яңғырап уҙҙы 4. (течь, струиться) 
ағыу, тәгәрләү, тамыу; река тороплйво катится 
вдоль берега йылға яр буйлап ашҡынып аға; 
катятся слёзы күҙ йәштәре тәгәрләй 5. үтеү, 
үтеп тороу; день катится за днём көн артынан 
көн үтеп тора 6. (о светилах) йөҙөү; луна катит
ся по нёбу күктә ай йөҙә 7. повел, катйсь (ка- 
тйтесь) прост, шыл, һыпырт (һыпыртығыҙ); ка
тйсь отсюда! шыл бынан! ♦ катйться под гору 
эш-хәл хөртәйеү

К AT(5 Д м катод (кире зарядлы электрод) 
КАТбДНЫ Й, ая, -ое 1. катод ...ы; катодные 

лучй катод нурҙары 2. катодлы; катодная лампа 
катодлы лампа

КАТОК м һырғалаҡ; кататься на каткё
һырғалаҡтан шыуыу 2. тех. каток; дорожный 
каток юл катогы 3. (для катанья белья) бәләк 

КАТбЛИК м католик (католицизмды ҡабул 
иткән кеше)

КАТОЛИЦИЗМ м католицизм (башында 
Рим Папаһы торган һәм цҙ иерархияһы бул
га н христиан диненең төп йцнәлештәренең 
береһе)

КАТОЛИЧЕСКИЙ, ая, ое католик; като 
лйческая церковь католик сиркәүе 

КАТОЛЙЧЕСТВО с см. католицйзм 
КАТОРГА ж каторга; отправить на каторгу

каторгаға ебәреү; бежать с каторги каторганан 
ҡасыу

КАТОРЖАНИН м и КАТОРЖАНКА ж ка
торжан

КАТОРЖНИК м см. каторжанин 
КАТОРЖНЫЙ, -ая, -ое 1. каторга ...ы; 

каторжные работы каторга эштәре 2. перен. үтә 
ауыр; каторжный труд үтә ауыр эш

КАТУШКА м 1. кәтүк; катушка нйток бер 
кәтүк еп 2. эл., радио, катушка; катушка сопро
тивления ҡаршылыҡ катушкаһы ♦ на всю 
(полную) катушку тулыһынса, бөтә көскә, 
күпме мөмкин

КАТібШ А ж катюша (автомобилгә урын- 
лаштырылган реактив снарядлы миномёт) 

КАУЗАЛЬНОСТЬ ж\ филос. сәбәплелек 
КАУЗАЛЬНЫЙ, -ая, -ое филос. сәбәпле; ка

узальная связь сәбәпле бәйләнеш
КА^РКА л и ж ;  разг. ҡола, ҡола ат ♦ вёщая 

(вещий) каурка тылсымлы ат (әкиәттәрҙә)

КА^РЫ Й, -ая, -ое 1. (о масти лошади) ҡола; 
каурый жеребец ҡола айғыр 2. в знач. сущ. 
каурый м ҡола

КАУСТИК м каустик (зәһәрле соданың тех- 
никалагы атамаһы)

КАУСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое хим. зәһәрле, ка
устик; каустйческая сода зәһәрле сода

КАУЧУК м каучук; синтетйческий каучук 
яһалма каучук; натуральный каучук тәбиғи 
каучук

КАУЧУКОВЫЙ, -ая, -ое 1. каучук ...ы; кау
чуковый завод каучук заводы 2. каучук; кау
чуковая подошва каучук табан

КАУЧУКОНбСНЫЙ, -ая, -ое каучуклы, ка
учук бирә торған; каучуконосные растения кау 
чуклы үҫемлектәр

КАУЧУКОНбСЫ мн. (ед. каучуконос м) ка
учуклы үҫемлек

КАФЁ с нескл. кафе
КАФЕДРА ж кафедра (1. телмәр тотоусы, 

һцҙ алыусы, уҡытыусы өсөн яһалган бейек 
урын 2. югары уҡыу йортонда билгеле бер 
тармаҡҡа ҡараган фәндәр уҡытыу бцлеге 
3. сиркәцҙә епископ ултырып, әәгәз һөйләгән 
ҡалҡыу урын 4. епархия менән етәкселек 
иткән епископ вазифаһы)

КАФЕДРАЛЬНЫЙ, -ая, -ое кафедра ...ы; 
кафедральное заседание кафедра ултырышы 
♦ кафедральный собор (церковь) кафедраль со 
бор (сиркәү)

КАФЕЛЬ м кафель (йоҡа сынаяҡ кирбес) 
КАФЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. кафель ...ы; 

кафельное производство кафель етештереү 
2. кафель; кафельный пол кафель иҙән 

КАФЕТЁРИЙ м кафетерий (кафе төрө) 
КАФТАН м; ист. кафтан (оҙон итәкле бо

рото ирҙәр кейеме)
КАХЕТЙНСКИЙ, -ая, -ое 1. кахетин ...ы, 

Кахетия ...ы; кахетйнский обычай кахетин йо
лаһы; Кахетйнский хребёт Кахетия тау һырты 
2. в знач. сущ. кахетйнское с (сорт вина) Кахе
тия шарабы (Грузияла эшләнгән виноград шара
бы)

КАХЕТИНЦЫ мн. кахетиндар (грузин 
халҡының этнографик төркөмө) / /  ед. кахе 
тйнец м кахетин ир-аты; кахетйнка ж кахетин 
ҡатын-ҡыҙы

КАЦАВЁЙКА ж кацавейка (урыҫ ҡатын- 
ҡыҙҙары кейгән мамыҡ йәки тире менән 
эсләнгән йылы кофта төрө)

КАЧАЛКА ж 1. бәүелмәле ултырғыс 2. бәүел
сәк, ҡалҡанбаш 3. качалка (ике тәгәрмәсле ат 
ярышы арбаһы)

КАЧАНИЕ с  с м . качать, качаться; качание 
воды насосом насос менән һыу һурҙырыу; ка
чание на качелях сәңгелдәктә бәүелеү

КАЧАТЬ несов. 1. кого-что бәүетеү, тирбә
теү, бәүелдереү, һелкетеү, сайҡалдырыу; качать



колыбель сәңгелдәк (бишек) бәүетеү; ветер ка
чает верхушки деревьев ел ағас баштарын 
сайҡалдыра 2. чем  һелкетеү, сайҡау; качать но
гой аяҡ һелкетеү 3. к ого  сөйөү; качать юбиляра 
юбилярҙы сөйөү 4. чт о  һурыу, сығарыу, һур
ҙырыу, ағыҙыу; качать воду һыу сығарыу; ка
чать мёд бал ағыҙыу (айыртыу)

КАЧАТЬСЯ н ес о ә . 1. бәүелеү, сайҡалыу, 
һелкенеү, тирбәлеү; лодка качается на волнах 
кәмә тулҡын өҫтөндә сайҡала; маятник качается 
маятник бәүелә 2. тәнтерәкләү, сайҡалыу; он 
шёл качаясь ул тәнтерәкләп китеп бара ине 

КАЧЁЛИ мн. бәүелсәк, сәңгелдәк; качаться 
на качелях бәүелсәктә (сәңгелдәктә) бәүелеү 

КАЧЕСТВЕННОСТЬ ж ; р а з г .  см. качество 2 
КАЧЕСТВЕННЫЙ, ая, -ое 1. сифат ...ы; 

качественные показатели сифат күрһәткестәре; 
качественные различия сифат айырмалары 
2. р а з г .  юғары (яҡшы) сифатлы, затлы; качест
венные товары затлы тауарҙар; качественная 
продукция юғары сифатлы продукция ♦ качест
венный анализ хим . сифат яғынан анализ; каче
ственное прилагательное грам . төп сифат

КАЧЕСТВО с 1. үҙенсәлек, сифат, һыҙат; 
качество и количество сифат һәм һан; переход 
к новому качеству яңы сифатҡа күсеш 2. сифат; 
качество работы эш сифаты; отлйчное качество 
айырым сифат 3. ф и л о с . сифат; переход количе
ства в качество һандың сифатҡа күсеүе 4. ш ахм . 
сифат яғы, сифаты; потерять качество сифатын 
юғалтыу; выиграть качество сифат яғынан отоу 
♦ в качестве к о го -ч е го  булып, сифатында, 
рәүешендә; он работает в качестве техника ул 
техник булып эшләй

КАЧКА ж сайҡалыу, бәүелеү, тирбәлеү; мор
ская качка диңгеҙ сайҡалыуы ♦ бортовая качка 
караптың сайҡалыуы; килевая качка киль 
тирбәлеше

КАЧНУТЬ с о в . см. качать 
КАЧНУТЬСЯ с о в . см. качаться 
КАША ж ; прям ., п ер ен . бутҡа, иҙмә; рйсовая 

каша дөгө бутҡаһы; варйть кашу бутҡа бешереү; 
бетонная каша бетон иҙмәһе ♦ берёзовая каша 
шыйыҡ сыбыҡ; каша в голове у  к ого  буталсыҡ; 
каша во рту у  к ого  ауыҙынан һүҙ сыҡмай; зава
рить кашу эш бутау; заварйлась каша эш бута 
лыу, буталсыҡ; расхлёбывать кашу кемдер бу
таған эште аҙағына еткереү; накормить берёзо
вой кашей шыйыҡ сыбыҡ менән ярыу; каши не 
сваришь с  кем  уртаҡ тел табып булмай, бутҡа 
бешереп булмай, борсағың бешмәү; мало каши 
ел аҙ күргән; просят каши ( о б  о б у в и )  ашарға 
һорай ( а я ҡ  к ей ем ен ең  й ы рт ы лы п  й әк и  ҡ у б ы п  
т о р о у ы )

КАШАЛОТ м кашалот (т еш л е  к и т т ар га  
ҡ а р а га н  э р е  д и ң ге ҙ  х а й у а н ы )

КАШЕВАР м ашнаҡсы (х ә р б и  ч а ст а , а р 
т ел д ә )

КВАДРИЛЛИОН
КАШЕВАРИТЬ несоә.', п р ост , аш бешереү, 

бешереү; кашеварить по очереди сиратлап 
бешеренеү

КАШЕЛЬ м йүтәл, йүткерек; сухой кашель 
ҡоро йүтәл

КАШЕМИР м кешмир (й о ҡ а  йөн  т уҡ ы м а)  
КАШЕМИРОВЫЙ, -ая, -ое кешмир; каше

мировый платок кешмир яулыҡ
КАШИЦА и КАШЙЦА ж\ р а з г .  шыйыҡ 

бутҡа; кормить жидкой кашицей шыйыҡ бутҡа 
ашатыу; грязевая кашйца иҙелеп ятҡан батҡаҡ 
(бысраҡ)

к а ш л я н у т ь  с о в . см. кашлять
КАШЛЯТЬ н е с о в .  йүтәлләү, йүткереү; 

кашлять с кровью ҡан төкөрөп йүтәлләү 
КАШНЁ с н еск л . кашне (м уйы н  я у л ы гы )  
КАШПО с н еск л . кашпо (д ек о р а т и в  в а з а )  
КАШТАН м каштан ( а г а с ы  һәм ем еш е)  
КАШТАНОВЫЙ, -ая, -ое 1. каштан ...ы; 

каштановое дерево каштан ағасы 2. ( о  ц вет е)  
ҡуңыр (ҡыҙғылт ҡара), каштан төҫлө; каштано
вые волосы ҡуңыр СЭС

К А Й Р  м каюр (эт , б о л а н  е г е л гән  н ар т а  
к ц сер е )

к а к 5т а  ж  каюта, бүлмә (п а р о х о д т а )  
к а к 5т  к о м п а н и я  ж  кают-компания (п а 

р о х о д т а  п а с с а ж и р ҙа р га , х әр б и  к а р а п т а  ком ан- 
д и р ҙ а р га  а ш а у -эс ец , я л  и т ец  өсөн  дөйөм  бц лм ә)  

КАЯТЬСЯ н ес о ә . 1. (и сп ы т ы ват ь  с о ж а л е 
н и е) үкенеү, үкенеп бөтә алмау 2. ком у, п ер ед  
кем  үҙ ғәйебен таныу, тәүбә итеү 3. ө зн ач . 
в в о д и , сл . каюсь; р а з г .  ғәйеплемен, үкенәм; 
каюсь, я мало об этом думал үкенәм, был тура 
ла мин аҙ уйлағанмын 4. ц ерк . тәүбә итеү, 
тәүбәгә килеү, ярлыҡау һорау; каяться в грехах 
гөнаһтарҙан тәүбәгә килеү

КВАДРАТ м 1. квадрат, дүрткел 2. м ат . 
квадрат; четыре — квадрат двух дүрт — икенең 
квадраты; возвести в квадрат квадратҡа 
күтәреү

КВАДРАТНО ГНЕЗДОВОЙ, ая, ое квад 
рат оя; квадратно-гнездовая посадка квадрат оя 
менән сәсеү; квадратно-гнездовая сёялка квад
рат оя сәскес

КВАДРАТНЫЙ, -ая, -ое 1. квадрат, дүрткел; 
квадратный стол дүрткел өҫтәл; квадратный 
подбородок дүрткел эйәк 2. м ат . квадрат ...ы; 
квадратный корень квадрат тамыры ♦ квад
ратные скобки квадрат йәйәләр

КВАДРАТУРА ж ; м ат . квадратура (1. б и л 
д ә л е  б е р  м а й ҙа н д а гы  к ва д р а т  б ер әм ек т әр  һан ы  
2. б и л д ә л е  ф и гу р а га  м ай ҙан ы  б у й ы н са  т иң к в а 
д р а т  һ ы ҙы у  3. м ай ҙан  ҙу р л ы гы н  й әк и  и н т егр ал  
и ҫәп л әц )  ♦ квадратура Kpjra сисеп булмаған 
мәсьәлә

КВАДРИЛЛИОН м квадриллион (1 5  н у л л е  
(ҡ а й һ ы  б е р  и л д ә р ҙ ә  2 4 )  б ер әм ек , һ ан )
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КВАЗАР
КВАЗАР м; астр, квазар (көслө радио һәм 

оптик нурҙар таратыусы йыһандамы алыҫ 
объект)

КВАЗИ ... урыҫ телендәге ҡушма һцҙҙәрҙең 
“ялған", “ысын тцгел” мәгәнәһендәге беренсе 
киҫәге, мәҫ., квазинаучный ялған ғилми; квази 
революцибнный ялған революцион

КВАКАНЬЕ с баҡылдау; кваканье лягушек 
баҡалар баҡылдауы

КВАКАТЬ несоә. баҡылдау, баҡ-баҡ итеү 
КВАКУШКА ж \ разг. баҡа 
КВАКША ж ағас тәлмәрйене 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ, ая, -ое квали 

фикация .. .ы; квалификационная комйссия ква 
лификация комиссияһы

КВАЛИФИКАЦИЯ ж  1. см. квалифицйро 
вать 2. квалификация, нарыҡ, баһа; высокая 
квалификация юғары квалификация 3. (специ
альность,) квалификация, һәнәр; приобрестй 
квалификацию токаря токарь һәнәрен өйрәнеү 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫ Й, ая, ое
1. прич. от квалифицйровать 2. прил. (юғары) 
квалификациялы; квалифицированный ра
ботник квалификациялы эшсе 3. квалификация 
(махсус белем) талап иткән; квалифицирован
ный труд махсус белем талап иткән эш

КВАЛИФИЦЙРОВАТЬ сов., несоә. кого- 
что 1. баһа (нарыҡ) биреү, нарыҡлау; квалифи
цйровать преступление енәйәткә баһа биреү
2. (определить степень специальной подготов
ки) белем кимәлен (квалификацияһын) билдәләү

КВАЛИФИЦИРОВАТЬСЯ 1 . сов., несоә. 
һәнәр (квалификация) алыу (камиллаштыры
лыу) 2. несоә. страд, от квалифицйровать 

КВАНТ м; физ. квант (энергияның иң кескәй 
өлөшсәһе)

КВАНТОВЫЙ, ая, ое квант ...ы; квантовая 
теория свёта яҡтылыҡтың квант теорияһы 
♦ квантовая механика квант механикаһы

КВАРТА ж кварта (1. ҡайһы бер илдәрҙә 
шыйыҡ йәки бөртөклө нәмәне цлсәц берәмеге 
2. муз. диатоник гаммала бирелгән баҫҡыстан 
дцртенсе баҫҡысҡа тиклем ара)

КВАРТАЛ м квартал (1. йылдың дцрттән 
бер өлөшө 2. ҡаланың дцрт яҡтан киҫешкән 
урамдар менән сикләнгән өлөшө)

КВАРТАЛЬНЫЙ, -ая, -ое квартал ...ы; квар
тальный план квартал планы; квартальный 
участок квартал участкаһы

КВАРТЁТ м квартет (1. дцрт ҡорал йәки 
дцрт тауыш өсөн яҙылған музыка әҫәре 2. муз. 
дцрт музыканттан йәки дцрт йырсынан 
торган ансамбль)

КВАРТИРА ж фатир, квартира; трёхкбмнат- 
ная квартйра өс бүлмәле фатир; жить на квар 
тйре фатирҙа тороу

КВАРТИРАНТ М  и КВАРТИРАНТКА ж  фа
тирсы, фатирҙа (квартирала) тороусы

КВАРТИРМЁЙСТЕР м квартирмейстер 
(ҡайһы бер илдәрҙә, шулай уҡ  революцияға 
тиклем Рәсәйҙә ғәскәрҙе фатирҙарға урынлаш
тырыу, аҙыҡ-тцлек таратыу эшен баш
ҡарыусы)

КВАРТЙРНЫЙ, -ая, -ое 1. фатир ...ы, квар
тира ...ы; квартирная илата фатир хаҡы; квар 
тйрная хозяйка фатир хужабикәһе 2. в знач. 
сущ. квартйрные мн. фатир аҡсаһы (команди
ровкала)

КВАРТИРОВАТЬ несоә. 1. фатирҙа (кварти
рала) тороу 2. (о войсках) берәй урында тороу, 
урынлашыу

КВАРТИРОНАНИМАТЕЛЬ м ; о ф и ц . - д е л .  

фатирға инеүсе, квартир алыусы
КВАРТИРОСЪЁМЩИК м\ о ф и ц . - д е л .  ф а

тир (квартира) алыусы
КВАРТИРЬЁР м\ өоен. квартирьер (ғәскәри 

частарға алдан фатир әҙерләп тороусы кеше) 
КВАРТПЛАТА ж фатир (квартира) хаҡы 
КВАРЦ м 1. (минерал) кварц 2. разг. кварц 

...ы; лечйть кварцем кварц лампаһы менән 
дауалау

КВАРЦЕВЫЙ, -ая, -ое кварцлы; кварцевые 
породы кварцлы тоҡомдар; кварцевый песок
кварцлы ҡом ♦ кварцевая лампа кварц лампаһы 

КВАРЦИТ м кварцит (кварцлы тау тоҡомо) 
КВАС м кеүәҫ; хлебный квас икмәк кеүәҫе 
КВАСИТЬ несоә. что әсетеү, ойотоу, тоҙлау; 

квасить молоко һөт ойотоу; квасить капусту 
кәбеҫтә тоҙлау

КВАСИТЬСЯ несоә. 1. әсеү, ойоу 2. страд, 
от квасить

КВАСНбЙ, -ая, -ое кеүәҫ ...ы; квасной запах
кеүәҫ еҫе

КВАСЦЕВАТЬ несов. что; спец. әсетеп 
эшкәртеү; квасцевать кожу күнде әсетеп 
эшкәртеү

КВАСЦбВЫ Й, -ая, -ое әсеүташ ...ы; квас
цовый раствор әсеүташ иретмәһе 

КВАСЦЫ только мн. әсеүташ 
КВАШЕНИЕ с см. квасить 
КВАШЕННЫЙ, -ая, -ое прич. от квасить 
КВАШЕНЫЙ, -ая, -ое әсеткән, ойотҡан, 

тоҙло; квашеное молоко ойотҡан һөт; квашеное 
тесто әсеткән ҡамыр; квашеная капуста тоҙло 
кәбеҫтә

КВАШНЙ ж 1. икмәк күнәге; замесйть тёсто
в квашне икмәк күнәгендә ҡамыр баҫыу 2. разг. 
(тесто) әсе ҡамыр 3. прост, ебегән кеше

КВЁРХУ нареч. юғарыға, өҫкә; подпрыгнуть 
кверху юғарыға һикереү; поднять глаза кверху 
күтәрелеп ҡарау

КВИНТА ж\ муз. квинта (1. диатоник гам
мала бирелгән баҫҡыстан бишенсе баҫҡысҡа 
тиклемге ара 2. скрипкала һәм башҡа ҡыллы 
музыка ҡоралында иң юғары тонлы ҡыл) 
♦ вешать нос на квйнту кәйеф төшөү 
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КИБЕРНЕТИЗИРОВАТЬ
КВИНТЁТ м квинтет (1. биш ҡоралға йәки 

биш тауышҡа яҙылған музыка әҫәре 2. му з. 
биш музыканттан йәки биш йырсынан торған 
ансамбль)

КВИНТЭССЁНЦИЯ ж\ книжн. квинтэссен
ция, асыл, нигеҙ, төп

КВИТ и КВИТЫ в знач. сказ.; разг. иҫәп-хи
сап бөттө; мы с ним теперь квйты уның менән 
беҙҙең арала иҫәп-хисап бөттө

КВИТАНЦИбННЫ Й, ая, -ое квитанция 
...ы; квитанционная кнйжка квитанция кенәгәһе 

к в и т а н ц и я  ж квитанция 
КВбРУ М  м кворум (йыйылыштың тулы 

хоҡуҡлы булыуы өсөн етерлек ҡатнашыусы
лар һаны)

КВбТА  ж квота, өлөш, норма; импортная 
квота импорт квотаһы; налоговая квота һалым 
өлөшө

КВбХТАНЬЕ с см. клохтанье 
КВОХТАТЬ несов. см. клохтать
КЕБ м кеб (Англияла бер ат егелгән экипаж) 
КЕГЕЛЬБАН м кегельбан (кегли уйнау өсөн 

махсус урын йәки өй)
КЁГЕЛЬНЫИ, ая, ое кегли ...ы; кегельный

шар кегли шары
КЁГЛИ мн. (ед. кегля ж) кегли (теҙеп у л 

тыртылған ҡыҫҡа таяҡтарҙы шар менән 
һуғып уйнай торған уйын һәм уның таяҡта
ры); расставлять кегли кеглиҙарҙы теҙеп ҡуйыу 

КЕГЛЬ и КЁГЕЛЬ м; полигр. кегль (типо
графия хәрефтәренең ҙурлыҡ цлсәме)

КЕДР м кедр, эрбет ♦ гималайский кедр ги- 
малай эрбете; сибйрский кедр себер эрбете 

КЕДРбВКА ж баянғош (турғайҙар төркө
мөнә ҡараған ҡош)

КЕДРбВН ИК м эрбет (кедр) урманы 
КЕДРбВЫ Й и у cm. КЁДРОВЫЙ, -ая, -ое 

эрбет (кедр) ...ы; кедровые орехи эрбет 
сәтләүеге

КЁДЫ мн. кеды (спорт аяҡ кейеме)
КЕИФ м; разг. кәйеф-сафа 
КЕЙФОВАТЬ несов.; разг. кәйеф-сафа ҡороу 
КЕКС м кекс (йөҙөм, сәтләцек һ.б. ҡушып, 

майға баҫып бешерелгән икмәк)
КЕЛЁЙНОСТЬ ж аҫтыртынлыҡ, йәшеренлек, 

тар даирәлелек; келейность обсуждения фекер 
алышыуҙағы сикләнгәнлек, тар даирәлелек

КЕЛЁЙНЫЙ, -ая, -ое 1. см. кёлья 2. перен. 
аҫтыртын, тар даирәлә, тар даирә менән; ке
лейное решение дел эштәрҙе аҫтыртын хәл итеү 

КЁЛЬНЕР м кельнер (ҡайһы бер Көнбайыш 
илдәрҙә ресторан хеҙмәтсеһе)

КЁЛЬТЫ мн. (ед. кельт м) кельттар (Көн
байыш Еәропала йәшәгән боронғо ҡәбиләләр) 

КЁЛЬЯ ж хөжрә, монах бүлмәһе 
к е м п и н г  м кемпинг (автотуристар ла

геры)
КЕНАФ м кенәп (сцсле цҫемлек)

КЕНГУРУ м нескл. көнгөрә 
КЁПКА ж кепка (баш кейеме)
КЕРАМЗИТ м керамзит (төҙөлөш материа

лы); изготовлять керамзйт керамзит эшләү 
КЕРАМЗИТ ОБЕТ б Н  м керамзитбетон (ке

рамзит ҡушылған еңел бетон)
КЕРАМИКА ж керамика (1. балсыҡтан һау

ыт-һаба эшләц шөғөлө 2. балсыҡтан яһалған 
әйберҙәр 3. шундай әйберҙәр яһау өсөн ҡулла
нылған балсыҡ); художественная керамика ху
дожестволы керамика

КЕРАМЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. керамика ...ы; 
керамйческий цех керамика цехы 2. керамик; 
керамйческие плйтки керамик плиткалар 

КЕРОГАЗ м керогаз (примус төрө) 
КЕРОСИН м кәрәсин; заправлять керосйном 

кәрәсин һалыу
КЕРОСИНКА ж керосинка (филтәле йылы

тыу приборы)
КЕРОСИННЫИ, -ая, -ое разг. кәрәсин ...ы; 

керосинный запах кәрәсин еҫе
КЕРОСЙНОВЫЙ, ая, ое кәрәсин ...ы; ке

росиновый запах кәрәсин еҫе; керосиновая 
лампа кәрәсин лампаһы

КЁСАРЕВ: кесарево сечение мед. кесарев 
киҫеше (ҡарындағы баланы операция юлы 
менән алыу)

КЕССбН м; тех. кессон (һыу аҫтында 
эшләц өсөн һыу утмәй торған камера)

КЕССбННЫЙ, -ая, -ое кессон ...ы; кес
сонные стены кессон диуарҙары; кессонные ра
боты һыу аҫты эштәре, кессон менән эшләнә 
торған эштәр ♦ кессонная болезнь мед. кессон 
ауырыуы (ҡапыл юғары атмосфера баҫымынан 
тцбәнге атмосфера баҫымына кцскәндә бар
лыҡҡа килгән ауырыу)

КЁТА И к е т А ж кета (диңгеҙ балығы) 
КЕТГ^Т м кетгут (ваҡ мал эсәгенән яһалған 

еп\ операция ваҡытында киҫелгән урындарҙы 
тегец өсөн ҡулланыла)

КЕТМЁНЬ м кәтмән (эш ҡоралы); окучивать 
картошку кетменём картуфты кәтмән менән 
күмеү

КЁТОВЫЙ и разг. КЕТбВЫ Й, ая, ое кета 
...ы; кетовая икра кета ыуылдырығы

КЕФАЛЕВЫЙ, ая, ое и КЕФАЛИЙ, ья,
-ье кефаль ...ы; кефалевая икра кефаль ыуыл
дырығы

КЕФАЛЬ ж кефаль (диңгеҙ балығы)
КЕФЙР м кефир; фруктовый кефйр емеш 

һуты һалынған кефир
КЕФИРНЫИ, -ая, -ое кефир ...ы; кефйрные

грибкй кефир үңәҙе
КИБЕРНЕТИЗАЦИЯ ж  кибернетикалашты- 

рыу; кибернетизация науки фәнде кибернетика- 
лаштырыу

КИБЕРНЕТИЗИРОВАТЬ сов., несов. что 
кибернетикалаштырыу



КИБЕРНЕТИК
КИБЕРНЕТИК м кибернетик 
КИБЕРНЕТИКА ж кибернетика 
КИБЕРНЕТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое кибернетик; 

кибернетические автоматы кибернетик авто 
маттар

КИБИТКА ж 1. көймәле арба 2. (жилище)  

тирмә 3. ѳй; саманная кибитка саман ѳй 
КИВАНИЕ с с м . кивать 
КИВАТЬ несов. 1. чем һелкеү, сайҡау, 

ҡағыу; кивать головой баш ҡағыу 2. на кого-что 
ымлау, баш (эйәк) ҡағыу; кивать на соседа 
күршегә ымлау

КИВНУТЬ сов. см. кивать 
кивОк м баш ҡағыу (эйеү)
КИДАТЬ несов. 1. кого-что, чем ырғытыу, 

бәреү, ташлау; кидать камни таш ырғытыу; ки
дать спйчки на пол иҙәнгә шырпы ташлау; ки
дать невод ау ташлау; кидать реплики ҡаршы 
һүҙ ташлау 2. кого-что индереү, ташлау; кидать 
войска в бой ғәскәр индереү; кидать взгляд 
ҡараш ташлау 3. обычно безл. сайҡалдырыу, 
ырғытыу; лодку кидало из стороны в сторону 
кәмәне ян-яҡҡа сайҡалдырҙы ♦ кидать в жар ян
дырыу (ауырыуға ҡарата); кидать в дрожь 
ҡалтыратыу (ҡурҡыуҙан, өшөцҙән); кидать в 
пот тирләтеү (ауырыуга ҡаратаУ, кидать 
жребий йәрәбә һалыу; кидать тень на кого-что 
шик һалыу, ҡара яғыу; кидать грязью в кого 
хурлау, ҡара яғыу; кидать деньги на ветер аҡса
ны елгә осороу; кидать камешек в огород чей 
һүҙ ебәреү (ташлау), кемдеңдер баҡсаһына таш 
ташлау

КИДАТЬСЯ несов. 1. чем бәрешеү, ташла
шыу, ырғытышыу, атышыу; кидаться снежками 
ҡар бәрешеү 2. кем-чем; перен., разг. ( пренебре
гать) иҫәпләшмәү, һаҡламау; кидаться деньгами 
аҡсаны һаҡлап тотмау (туҙҙырыу) 3. ташланыу, 
ауыу, ынтылыу; кидаться в воду һыуға ташла
ныу; кидаться в постель түшәккә ауыу; собака 
кидается на прохожих эт үтеп барыусыларға та
шлана; кидаться к выходу сығырға ынтылыу; 
кидаться на шею муйынға ташланыу; кидаться 
на помощь ярҙамға ташланыу; кидаться из сто
роны в сторону бер яҡтан икенсе яҡҡа ташла
ныу (йүгерекләү) 4. страд, от кидать ♦ ки
даться в глаза күҙгә ташланыу

КИЗИЛ и КИЗИЛЬ м мүшмел (агасы һәм 
емеше)

КИЗЙЛОВЫЙ и КИЗЙЛЕВЫЙ, ая, ое
мүшмел ...ы; кизиловая роща мүшмел урманы; 
кизйлевое варенье мүшмел ҡайнатмаһы 

КИЗИЛЬНИК м мүшмел ҡыуаҡлығы 
кизяк м тиҙәк (яғыулыҡ) 
кии м кий (бильярд таягы)
КИКЙМОРА ж бисура
КИЛЕВОЙ, ая, ое киль ...ы; килевая балка

киль урҙаһы ♦ килевая качка буйға сайҡалыу 
(карапка ҡарата)

КЙЛЕЧНЫЙ, ая, ое килька ...ы; кйлечный 
промысел килька кәсебе

К И Л О ... ҡушма һцҙҙәрҙең “мең", “мең 
тапҡыр" мәғәнәһен аңлатҡан беренсе өлөшө, 
мәҫ., километр километр

киловАтт м; физ. киловатт 
КИЛОГРАММ м килограмм 
КИЛОГРАММОВЫЙ и разг. КИЛОГРАМ 

МОВЫЙ, -ая, -ое килограмлыҡ; килограммовая 
гйря килограмлыҡ гер

КИЛОМЁТР м километр 
КИЛОМЕТРАЖ м километраж (кило

метрҙар менән цлсәнә торған ара)\ километ
раж путй юлдың километражы

КИЛОМЕТРОВЫЙ, -ая, -ое километрлы; ки
лометровое расстояние километрлы ара

КИЛЬ м киль (1. судноның төбөн аҫҡы 
яҡтан беркетеп тотҡан буй ағас 2. аә. само
лёт йәки дирижабль ҡойроғоноң руль берке
телгән вертикаль өлөшө)

КИЛЬВАТЕР м; мор. кильватер (карап ар
тынан ярылып ҡалған эҙ)

КИЛЬВАТЕРНЫЙ, -ая, -ое кильватер ...ы  
♦ кильватерная колонна мор. кильватер колон
наһы (бер-бер артлы кильватер буйлап карап
тар теҙеме)

КИЛЬКА ж килька (ваҡ балыҡ) 
КИМБЕРЛИТ м; геол. кимберлит (алмаслы 

магма тоҡомо)
КИМБЕРЛЙТОВЫЙ, -ая, -ое кимберлит 

...ы ; кимберлитовые залежи кимберлит 
ятҡылыҡтары

КИМВАЛ м кимвал (ике еҙ тәрилкәнән 
торған боронғо һуҡмалы музыка ҡоралы)

КИМОНО с нескл. кимоно (1. япондарҙың 
халат шикелле киң тоташ еңле милли кейеме 
2. разг., спец. ҡатын-ҡыҙ кулдәгенең цҙен- 
сәлекле ең бесеме)

книг ст Он м; мор. кингстон (карап 
төбөндәге клапан); открыть кингстоны кинг- 
стондарҙы асыу

КИНЕМАТИКА ж кинематика (теоретик 
механиканың бцлеге)

КИНЕМАТЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое кинематик; 
кинематйческий метод кинематик ысул 

КИНЕМАТОГРАФ м кинематограф 
КИНЕМАТОГРАФЙСТ м кинематография 

эшсеһе, кинематографсы
КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИЙ, ая, ое кине 

матограф ...ы, кинематография ...ы; кинемато- 
графйческая лента кинематография таҫмаһы 

КИНЕМАТОГРАФИЧНЫЙ, ая, ое кинема 
тографияға яраҡлы

КИНЕМАТОГРАФИЯ ж  кинематография 
(кино сәнғәте)

КИНЕСКОП м кинескоп (телевизорҙа ҡул
ланыла торған электрон нурлы көпшә); кине
скоп телевйзора телевизор кинескобы



КИПЕТЬ
КИНЁТИКА ж  к и н е т и к а  ( т е о р е т и к  м е х а н и 

к а  б ц л е г е ) \  физйческая кинетика ф и з и к  к и н е т и к а  

КИНЕТЙЧЕСКИЙ, - а я ,  - о е  к и н е т и к ;  кине 
тйческая теория газов г а з д а р ҙ ы ң  к и н е т и к  т е о 

р и я һ ы ;  кинетйческая энергия к и н е т и к  э н е р г и я  

КИНЖАЛ м  х ә н й ә р

КИНЖАЛЬНЫЙ, - а я ,  - о е  х ә н й ә р  . . . ы ;  кин
жальный клинок х ә н й ә р  й ө ҙ ө ;  кинжальная рана
х ә н й ә р  я р а һ ыкинб с  н е с к л .  к и н о ;  звуковое кинб т а у ы ш 

л ы  к и н о ;  показывать кинб к и н о  к ү р һ ә т е ү

КИНО... ҡ у ш м а  һ ц ҙ ҙ ә р ҙ е ң  “к и н о ” һ ц ҙ е н ә  

б ә й л ә н е ш л е  б е р е н с е  к и ҫ ә г е ,  м ә ҫ . ,  кинотеатр к и 

н о т е а т р

КИНОАКТЕР м  к и н о а к т ё р ;  киноактрйса ж

к и н о а к т р и с а ,  к и н о а к т ё р  ҡ а т ы н - ҡ ы ҙ  

КИНОАППАРАТ м  к и н о а п п а р а т  

КИНОБОЕВЙК м  к и н о б о е в и к  

к и н о в Ар н ы и , - а я ,  - о е  к и н о в а р ь  . . . ы ;  ки
новарный цвет к и н о в а р ь  т ө ҫ ө

КИНОВАРЬ ж  к и н о в а р ь  (1. ҡ ы ҙ ы л  т ө ҫ т ә г е  

м и н е р а л ,  к ө к ө р т л ө  т е р е г ө м ө ш  2. ш у н а н  

я һ а л г а н  б у я у )

КИНОВЁДЕНИЕ с  к и н о  б е л е м е  

КИНОЖУРНАЛ м  к и н о ж у р н а л  

КИН ОЗВЕЗДА ж \ р а з г .  к и н о  й о н д о ҙ о  

( м ә ш һ ц р  а к т р и с а г а  ҡ а р а т а )

КИНОИСКУССТВО с  к и н о  с ә н ғ ә т е  

КИНОКАМЕРА ж  к и н о к а м е р а  ( к и н о  

т ө ш ө р ө ц  а п п а р а т ы )

КИНОКАРТИНА ж  к и н о к а р т и н а ,  ф и л ь м ,  к и 

н о ;  цветная кинокартйна т ө ҫ л ө  к и н о к а р т и н а  

КИНОЛЁНТА ж  к и н о т а ҫ м а  

КИНОЛЮ БИТЕЛЬ м  к и н о  т ө ш ө р ө ү с е  

һ ә ү ә ҫ к ә р

КИНОМЕХАНИК м  к и н о м е х а н и к  ( к и н о у с 

т а н о в к а н ы  х е ҙ м ә т л ә н д е р е ц с е )

КИНООПЕРАТОР м  к и н о о п е р а т о р  ( к и н о н ы  

п л ё н к а г а  т ө ш ө р ө ц с е )

КИНОПАНОРАМА ж  к и н о п а н о р а м а  (1. п а 

н о р а м а л ы  ф и л ь м д а р  к ц р һ ә т е ц  ө с ө н  т ә г ә й е н -  

л ә н г ә н  к и н о т е а т р  2. п а н о р а м а л ы  ф и л ь м )  

КИНОПЕРЕДВЙЖКА ж  к ү с м ә  к и н о  

КИНОПЛЁНКА ж  к и н о т а ҫ м а  

к и н о п р о е к т о р  ж  к и н о  к ү р һ ә т е ү  а п п а р а т ы  

КИНОПРОКАТ м  к и н о п р о к а т ,  к и н о ҡ у р т ы м  

( ф и л ь м д ы  к ц р һ ә т е ц  ө с ө н  к и н о т е а т р г а ,  к л у б ҡ а  

в а ҡ ы т л ы с а  б и р е п  т о р о у )

КИНОПРОМЫШЛЕННОСТЬ Ж  КИНО с ә -  

н ә ғ ә т е

КИНОРЕЖИССЁР м  к и н о р е ж и с с ё р  ( ф и л ь м 

д ы  ҡ у й ы у с ы ,  о й о ш т о р о п ,  т о р м о ш ҡ а  а ш ы р ы у 

с ы  т ө п  е т ә к с е )

КИНОСЕАНС м  к и н о  с е а н с ы ;  дневные и ве
черние киносеансы к ө н д ө ҙ г ө  һ ә м  к и с к е  к и н о  с е 

а н с т а р ы

КИНОСЁТЬ ж  к и н о  с е л т ә р е  

КИНОСТУДИЯ ж  к и н о с т у д и я

КИНОСЦЕНАРИИ м  к и н о с ц е н а р и й  ( ф и л ь м  

н и г е ҙ е н д ә г е  ә ҙ ә б и  ә ҫ ә р )

КИНОСЪЕМКА ж  к и н о ғ а  т ө ш ө р ө ү  

КИНОСЪЁМОЧНЫЙ, а я ,  о е  к и н о ғ а  т ә  

ш ө р ө ү  . . . ы ;  киносъёмочный аппарат к и н о ғ а  

т ө ш ө р ө ү  а п п а р а т ыКИНОУСТАНОВКА ж  к и н о у с т а н о в к а  ( к и н о  

к ц р һ ә т е ц  ө с ө н  б у л г а н  т ө р л ө  ҡ о р а м а л д а р )  КИНОФЕСТИВАЛЬ м  к и н о ф е с т и в а л ь  

к и н о ф и к а ц и я  ж  к и н о ф и к а ц и я ,  к и н о 

л а ш т ы р ы у

КИНОФЙЛЬМ м  к и н о ф и л ь м  

КИНОФИЦЙРОВАТЬ с о в . ,  н е с о в .  ч т о  к и 

н о ф и к а ц и я л а у ,  к и н о л а ш т ы р ы у ;  кинофицйровать 
область ө л к ә н е  к и н о ф и к а ц и я л а у ;  кинофицйро
вать школы м ә к т ә п т ә р ҙ е  к и н о ф и к а ц и я л а уКИНОХРбНИКА ж  к и н о х р о н и к а  ( к ө н д ә л е к  

т о р м о ш т а  б у л г а н  ә һ ә м и ә т л е  х ә л  в а ҡ и ғ а л а р  

т ө ш ө р ө л г ә н  ҡ ы ҫ ҡ а с а  к и н о к а р т и н а  һ ә м  ш у н ы ң  

м е н ә н  б ә й л е  к и н о  с ә н г ә т е  ж а н р ы )

КИНУТЬ с о в .  ч т о  1 .  с м .  кидать 2. р а з г .  к о 

г о - ч т о  ҡ а л д ы р ы у ,  т а ш л а у  ♦  куда ни кинь 
глазом ҡ а й ҙ а  ғ ы н а  ҡ а р а м а

КИНУТЬСЯ с о в .  с м .  кидаться 3 ♦ кровь 
кинулась в голову с м .  кровькибск м  к и о с к ;  кнйжный кибск к и т а п  

к и о с к ы һ ы

КИОСКЁР м  и  КИОСКЁРША ж ; р а з г .  

к и о с к ы с ы ,  к и о с к ы л а  һ а т ы у с ы ,  к и о с к ё р

КИПА ж  1 .  т ө р г ә к ,  б ә й л ә м ;  кйпа книг б е р  

т ө р г ә к  к и т а п  2. т о р г ,  ө й ө м ;  кйпа хлопка б е р  

ө й ө м  м а м ы ҡ

КИПАРИС м  к и п а р и с  ( а г а с ) ,  с ә р ү и  

КИПАРИСОВЫЙ и  КИПАРИСНЫЙ, а я ,

- о е  1 .  к и п а р и с  . . . ы ,  с ә р ү и  . . . ы ;  кипарйсовая ал
лея к и п а р и с  ( с ә р ү и )  а л л е я һ ы  2. к и п а р и с  ( с ә р ү и )  

а ғ а с ы н а н  я һ а л ғ а н ,  к и п а р и с т а н ,  с ә р ү и ҙ ә н ;  кипа
рйсовая ложка с ә р ү и  а ғ а с ы н а н  я һ а л ғ а н  ҡ а л а ҡ  

3. в  з н а ч .  с у щ .  кипарйсовые м н . ;  б о т .  к и п а р и с  

һ ы м а ҡ т а р ,  к и п а р и с т а р  ( с ә р ц и ,  а р т ы ш  һ . б .  ц ҫ е м -  

л е к т ә р  г а и л ә һ е )

КИП ЁНИ Е с  1 . с м .  кипёть 1—3; кипение во
ды һ ы у  ҡ а й н а у ы  2. п е р е н .  г ө р л ә п  т о р о у ,  ҡ а й н а у ,  

т а ш ы у ;  кипение жизни т о р м о ш т о ң  г ө р л ә п  т о р о 

у ы ;  кипение страстей х и с т ә р  т а ш ы у ы

КИПЁТЬ н е с о в .  1 .  ҡ а й н а у ;  вода кипйт һ ы у  

ҡ а й н а й ;  чайник кипйт с ә й н ү к  ҡ а й н а й  2. у р ғ ы у ,  

у р ғ ы л ы у ,  б о р л а у ,  б о р ҡ о р а у ;  река кипйт й ы л ғ а  

у р ғ ы л а  3. у й н а п  ( б ы з ы р л а п )  т о р о у ;  кипящее ви
но б ы з ы р л а п  т о р ғ а н  ш а р а п  4. к е м - ч е м \  п е р е н .  

( к и ш е т ь )  м ы ж  к и л е ү ,  м ы ж ғ ы п  ( э р к е л е ш е п )  т о 

р о у ,  ҡ а й н а ш ы у ;  река кипела рыбой й ы л ғ а л а  б а 

л ы ҡ  э р к е л е ш е п  т о р а  и н е  5. п е р е н .  ( п р о т е к а т ь  

о ж и в л ё н н о )  ҡ а й н а у ,  ҡ а й н а п  т о р о у ,  т а ш ы у ,  

г ө р л ә ү ;  работа кипйт э ш  г ө р л ә й ;  гнев кипйт 
а с ы у  т а ш а  6. ч е м  и  б е з  д ө п . ;  п е р е н .  ҡ а й н а у ,  н ы ҡ  

я р һ ы у ,  т а ш ы у ;  кипеть гневом а с ы у  ҡ а й н а у  ♦  ки
петь ключом: 1 )  у р ғ ы л ы у ;  2 )  п е р е н .  ҡ а й н а п  т о -  

459



КИПРЕЙ
роу (эш, тормош, көс-ҡецәт һ.б.У, кровь кипит 
ашҡыныу, шашыу; (как) в котлё кипеть эш 
менән гөж (гөр, мәж) килеү, тынғы белмәү 

КИПРЁЙ м боланут (цлән)
КИПРЁЙНЫЙ, -ая, -ое 1. боланут ...ы; кип

рейные заросли боланут әрәмәлеге 2. сущ. кип
рейные мн.; бот. боланут һымаҡтар

КИПУЧИЙ, -ая, -ее 1 . ҡайнап торған, 
күбекләнгән, ҡайнар; кипучий поток ҡайнап 
торған ағым 2. перен. ярһыу, гөрләп (ҡайнап) 
торған, дәртле, ҡыҙыу; кипучая деятельность 
ҡыҙыу эшмәкәрлек; кипучая натура дәртле 
тәбиғәт; кипучая жизнь гөрләп торған тормош 

кипятйльник м (һыу) ҡайнатҡыс 
КИПЯТИЛЬНЫЙ, -ая, -ое (һыу) ҡайнатыу 

...ы; кипятйльный бак һыу ҡайнатыу багы
КИПЯТИТЬ несов. что ҡайнатыу; кипятить 

воду һыу ҡайнатыу; кипятить бельё кер 
ҡайнатыу

КИПЯТИТЬСЯ несов. 1. ҡайнау; молоко ки
пятится һөт ҡайнай 2. перен., разг. ҡыҙыу, 
ҡыҙып (туҙып) китеү; кипятйться из-за пустя
ков юҡ өсөн ҡыҙып китеү 3. страд, от кипятить 

кипятбк м ҡайнар һыу; обдать кипятком 
ҡайнар һыу менән бешекләү ♦ крутой кипятбк 
см. крутой

КИПЯЧЁНЫЕ С см. кипятйть
КИПЯЧЁНЫЙ, ая, ое ҡайнаған; кипячёное 

молоко ҡайнаған һөт
КИРАСА ж йәүшән (тимер кейем) 
КИРАСИР м; ист. кирасир (1. йәцшән 

кейгән һыбайлы яугир 2. Европа илдәрендә, 
шул иҫәптән 1917 й. тиклем Рәсәйҙә ҡайһы 
бер кавалерия полкының һалдаты йәки офи
церы)

КИРГЙЗСКИЙ, -ая, -ое ҡырғыҙ ...ы; кир 
гйзский язык ҡырғыҙ теле; киргизские степи
ҡырғыҙ далаһы

КИРГИЗЫ мн. ҡырғыҙҙар, ҡырғыҙ халҡы / /  
ед. киргиз м ҡырғыҙ ир-аты; киргизка ж ҡырғыҙ 
ҡатын-ҡыҙы

КИРЗА и КИРЗА ж\ разг. кирза (кцн уры
нына ҡулланылган беше туҡыма)

КЙРЗОВЫЙ и КИ РЗбВЫ Й , ая, ое кирза; 
кйрзовые сапогй кирза итек

КИРИЛЛИЦА ж кириллица (иҫке славян аз- 
букаһының береһе)

КИРКА ж кирка, кәйлә; долбйть киркбй
кәйлә менән соҡоу

КИРПИЧ м кирбес; красный кирпйч ҡыҙыл 
кирбес; обожжённый кирпйч яндырылған кир
бес; изготовлять кирпйч кирбес һуғыу

КИРПЙЧНЫЙ, ая, ое 1. кирбес ...ы; кир 
пйчный завод кирбес заводы 2. кирбес, кир
бестән; кирпйчная стена кирбес стена 3. (о цве
те) ҡыҙыл; платье кирпичного цвета ҡыҙыл 
кирбес төҫөндәге күлдәк ♦ кирпичный чай таҡ
та сәй

КИСЁЙНЫЙ, -ая, -ое кесейә, кесейәнән те
гелгән; кисейный шарф кесейә шарф; кисейное 
платье кесейә күлдәк ♦ кисейная барышня
наҙлы ҡыҙ, ҡыйпысыҡ

КИСЁЛЬ м 1. кеҫәл; клюквенный кисель мүк
еләге кеҫәле 2. разг. һүлпән кеше, ығыш ♦ за 
семь вёрст киселя хлебать бушҡа ел ҡыуып 
йөрөү; седьмая вода на киселе ете ят, сыбыҡ осо 

КИСЁЛЬНЫЙ, -ая, -ое кеҫәл ...ы; кисельный 
напиток кеҫәл эсемлеге

КИСЁТ м янсыҡ; кисет с табаком тәмәкеле 
янсыҡ

КИСЕЙ ж кесейә (йоҡа, цтә кцренмәле 
туҡыма)', платье из кисей кесейә күлдәк

КИСЛЙНКА: с кислйнкой әскелтем; яблоко 
с кислйнкой әскелтем алма

КИСЛИТЬ несов.', разг. әскелтем тәм биреү; 
вино чуть кислйт шарап әҙерәк әскелтем тәм 
бирә

КИСЛИЦА Ж  ҠЫМЫҘЛЫҠ 
КИСЛО РбД м кислород (химик элемент, газ) 
КИСЛОРбДНЫ Й, -ая, -ое кислород ...ы, 

кислородлы; кислородное соединение кислород 
берләшмәһе; кислородная среда кислородлы да
ирә (уратым) ♦ кислородное голодание; кисло
родная недостаточность мед. организмға кисло
род етешмәү; кислородная подушка кислородлы 
мендәр

КЙСЛО СЛАДКИЙ, -ая, -ое әскелтем- 
сөскөлтөм; кисло-сладкий привкус әскелтем- 
сөскөлтөм тәм

КИСЛОТА ж\ хим. кислота; серная кислота
көкөрт кислотаһы

кислбтность ж кислотал ылыҡ; по
вышенная кислбтность артыҡ кислоталылыҡ 

КИСЛбТНЫЙ, -ая, -ое кислоталы; кис
лотные соединения кислоталы берләшмәләр 

КЙСЛЫЙ, ая, ое 1. әсе; кислое яблоко әсе 
алма 2. әсегән; кйслое тесто әсегән ҡамыр; 
кйслая капуста әсегән кәбеҫтә; кйслый суп 
әсегән аш 3. перен., разг. һытыҡ, төшөнкө; 
кйслое лицо һытыҡ йөҙ 4. хим. кислоталы; 
кйслый раствор кислоталы иретмә

КИСЛЙТИНА ж; разг. 1. әсе нәмә 2. перен. 
һүлпән кеше

КИСНУТЬ несов. 1. әсеү; молоко кйснет һөт
әсей 2. перен., разг. бойоғоу, төшөнкөлөккә 
бирелеү

КИСТА з к; мед. киста, һыулы шеш 
КИСТЕВбЙ, -ая, -ое спец. 1. ҡул суғы ...ы; 

кистевой сустав ҡул суғы быуыны 2. спорт, ҡул 
(суғы) менән; кистевой удар ҡул суғы менән 
һуғыу; кистевой бросок ҡул суғы менән ырғытыу 

КИСТЁНЬ м\ у cm. киҫтән, суҡмар (борошо 
ҡорал)-, хватить кистенём киҫтән менән 
тондороу

КИСТОЧКА ж\ уменъш. от кисть 2 — 4; пбяс 
с кисточками сәсәкле билбау; кисточка виног-



КЛАПАН
рада йөҙөм тәлгәше; кйсточка для бритья ҡыры
ныу бумалаһы

КИСТЬ ж 1. ҡул, ҡул суғы; боль в кйсти 
левой рукй һул ҡул суғындағы ауыртыу 2. бума
ла; малярная кисть буяу бумалаһы 3. суҡ, сәсәҡ; 
шаль с кистями сәсәкле шәл 4. тәлгәш; кисть ря 
бйны миләш тәлгәше 5. перен. буяу менән 
төшөрөү, буяу; это можно передать не словом, 
а кйстью быны һүҙ менән түгел, тик буяу менән 
төшөрөп күрһәтергә була

кит м 1. кит 2. перен., разг. оло белгес (ф и
гура), ҙур кеше ♦ гренландский кит Гренландия 
киты

КИТАЕВЁДЕНИЕ с Ҡытай тураһындағы 
фән, синология

КИТАИСТ м Ҡытайҙы өйрәнеүсе (телен, 
мәҙәниәтен һ.б.)

КИТАИСТИКА ж см. китаеведение 
КИТАИКА I ж ҡытат (кцберәк кцк төҫтәге 

тыгыҙ туҡыма)
КИТАИКА II ж ваҡ алма (емеше һәм агасы) 
к и т а й с к и й , -ая, -ое 1. ҡытай ...ы, Ҡытай 

...ы; китайский фарфор ҡытай фарфоры 
2. ҡытай ...ы (ботаникала һәм зоологияла 
ҡайһы бер төшөнсәләрҙең аныҡлаусы өлөшө); 
китайская роза ҡытай розаһы; китайский орех 
ҡытай сәтләүеге; китайский гусь ҡытай ҡаҙы 
♦ китайская грамота аңлашылмай торған яҙыу; 
китайские церемонии саманан тыш ихти 
рамлыҡ

КИТАИЦЫ мн. ҡытайҙар, ҡытай халҡы / /  
ед. китаец м ҡытай ир-аты; китаянка ж ҡытай 
ҡатын-ҡыҙы

КИТЕЛЬ м китель; военный кйтель хәрби 
китель

КИТО БбЙ м кит аулаусы 
КИТОБбЙНЫ Й, -ая, -ое кит аулау ...ы; ки

тобойный промысел кит аулау кәсебе
китбвый, -ая, -ое кит ...ы; китбвый жир 

кит майы; китбвый ус кит мыйығы 
китолбв м см. китобой 
КИТОЛбВНЫЙ, ая, ое см. китобойный 
КИЧИТЬСЯ несоә. маһайыу, ҡупрайыу, 

ҡуҡрайыу, кәпрәйеү, һауаланыу
кичливыи, -ая, -ое ҡупыҡ, ҡупым, һауа

лы, маһайыусан; кичлйвый человек ҡупым кеше 
киптЕть несоә. 1. мыжғыу, мыжғып тороу, 

ҡыжмырлау; муравьи кишат в муравейнике 
иләүҙә ҡырмыҫҡалар мыжғып тора 2. лыҡа ту
лыу, тулып ятыу; озеро кишйт рыбой күлдә ба
лыҡтар тулып ята

киптЕчник м; анат. эсәктәр 
КИШЁЧНЫИ, ая, ое эсәк ...ы; кишечные 

заболевания эсәк ауырыуҙары
КИШКА ж 1. анат. эсәк; прямая кишка 

күтән, тура эсәк, йыуан эсәк; двенадцати
перстная кишка бөйән; заворот кишок эсәк сы 
уалыуы 2. разг. эсәк, шланг; пожарная кишка

янғын шлангыһы ♦ кишка тонка у кого тиреһе 
йоҡа, ҡулынан (эш) килерлек түгел

КИШЛАК м ҡышлаҡ (цзбәктәрҙә, тажик
тарҙа ауыл)

КИШЛАЧНЫЙ, -ая, -ое ҡышлаҡ ...ы; киш
лачная школа ҡышлаҡ мәктәбе

КИШМИШ м кишмиш (һөйәкһеҙ йөҙөм) 
КИШМЯ: кишмя кишеть мыжғып (ҡайнап) 

тороу
КИЙНКА ж ағас сүкеш
КЛАВЕСЙН м; муз. клавесин (ҡыллы-баҫ- 

маҡлы борошо музыка ҡоралы)
КЛАВИАТУРА ж баҫмаҡтар, клавиатура; 

клавиатура рояля рояль баҫмаҡтары; клавиатура 
пйшущей машйнки яҙыу машинкаһы баҫмаҡтары 

клАвиш М  И КЛАВИША ж  баҫмаҡ, кла
виш; клавиши аккордеона аккордеон баҫмаҡтары 

КЛАВИШНЫЙ, -ая, -ое баҫмаҡлы, клавиш
лы; клавишный инструмент баҫмаҡлы (музыка) 
ҡорал(ы)

КЛАД м 1. хазина; найти клад хазина табыу 
2. о ком-чём-л.; разг. хазина, табыш; жена — 
сущий клад ҡатын — ысын табыш

КЛАДБИЩЕ И у cm. КЛАДБЙЩЕ с зыярат, 
ҡәберлек

КЛАДБЙЩЕНСКИЙ, -ая, -ое зыярат ...ы; 
кладбищенский сторож зыярат ҡарауылсыһы 

КЛАДЕЗЬ м 1. трад.-поэт. ҡоҙоҡ, ҡойо 
2. чего-л.; перен., высок, сығанаҡ, шишмә; 
кладезь знаний белем сығанағы ♦ кладезь пре
мудрости (о ком-л.) аҡыл эйәһе

КЛАДКА ж  1. см. класть; производить 
кладку стены стена (диуар) һалыу 2. ҡоролма; 
разобрать часть кладки ҡоролманың бер өлөшөн 
һүтеү 3. өйөм; кладка дров утын өйөмө 

КЛАДОВАЯ ж келәт, кладовой 
КЛАДОВЩ ЙК м и КЛАДОВЩ ИЦА ж 

келәттә эшләгән кеше, кладовщик (келәт х у 
жаһы)

КЛАДЬ ж собир. йөк; камера хранения руч
ной клади ҡул йөгө һаҡлау камераһы; тяжёлая 
кладь ауыр йөк

КЛАКСОН и КЛАКСбН м клаксон (авто
мобиль, мотоцикл, трактор сигналы яйлан
маһы)

КЛАН м клан (бер ырыу халҡы йәки һайлан
ма социаль төркөм)

КЛАНЯТЬСЯ несоә. 1. кому-чему баш эйеү 
(иҫәнләшеү); кланяться знакомому таныш менән 
баш эйеп иҫәнләшеү 2. кому-чему (передавать 
привет) сәләм әйтеү (тапшырыу); кланяйтесь 
ему от меня уға минән сәләм әйтегеҙ 3. кому, пе
ред кем; перен. (униженно просить) инәлеү, ял
барыу; он ни перед кем не кланялся ул бер кем 
алдында ла инәлмәне

КЛАПАН м 1. тех. клапан; предохранитель
ный клапан һаҡлағыс клапан 2. анат. ҡапҡас; 
сердечный клапан йөрәк ҡапҡасы 3. портн.



КЛАРНЕТ
япҡыс, ҡапҡас, ҡаплама; карманный клапан кеҫә 
япҡысы

КЛАРНЁТ м; муз. кларнет (тынлы музыка 
ҡоралы)

КЛАРНЕТЙСТ м кларнетсы 
КЛАСС м 1. (общественная группа) синыф; 

рабочий класс эшсе синыф 2. (группа школьни
ков) синыф, класс; пятый класс бишенсе синыф 
3. (подразделение в систематике животных и 
растений) класс; класс млекопитающих име
ҙеүселәр класы 4. класлы; приёмник высшего 
класса юғары класлы радиоалғыс; водитель 
первого класса беренсе класлы водитель; каюта 
первого класса беренсе класлы каюта; советник 
юстйции первого класса беренсе класлы юсти 
ция кәңәшсеһе

КЛАССИК м классик (мәшһүр эшмәкәр); 
классик литературы әҙәбиәт классигы; читать 
классиков классиктарҙы укыу

КЛАССИКА ж собир. классика (өлгө, иң 
яҡшыларҙан)', классика башкирской литера
туры башҡорт әҙәбиәте классикаһы

КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ, ая, -ое класси 
фикациялау ...ы; классификационная схема 
классификациялау схемаһы

КЛАССИФИКАЦИЯ ж 1. см. классифи 
цйровать; заниматься классификацией мине 
ралов минералдарҙы классификациялау менән 
шөғөлләнеү 2. классификация; классификация 
растений үҫемлектәр классификацияһы

КЛАССИФИЦЙРОВАТЬ сов., несоә. что 
классификациялау, кластарға бүлеү; классифи 
цйровать понятия төшөнсәләрҙе кластарға бүлеү 

КЛАССИЦЙЗМ м классицизм (X V II I  б. 
аҙағында һәм X IX  б. башында әҙәбиәт һәм 
сәнғәттәге антик црнәктәргә эйәрецгә ни
геҙләнгән йцнәлеш)

КЛАССИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. классик (клас
сиктар тыуҙырған әҫәр)-, классйческая музыка 
классик музыка; классйческое произведение 
классик әҫәр 2. (типичный, характерный) 
классик, типик, йыш осраусан; классйческая 
поза йогов йогтарҙың классик позаһы 3. разг. 
(замечательный) шәп, үтә һәйбәт, бик яҡшы, 
бына тигән, тап килгән, һоҡландырғыс; клас 
сйческий ответ бына тигән яуап; классйческий 
пример шәп (һәйбәт) миҫал 4. (античный) клас
сик; классйческая красота классик матурлыҡ; 
классйческий нос классик танау 5. (связанный с 
изучением древнегреческого, латинского язы
ков и античной литературы) классик; клас 
сйческие языкй классик телдәр; классйческое 
образование классик белем

КЛАССНЫЙ, -ая, -ое 1. класс (синыф) ...ы; 
классный руководитель синыф етәксеһе 2. клас
лы; классное судно класлы судно; классный во
дитель класлы йөрөтөүсе 3. разг. бик яҡшы (шәп); 
обед был классный төшкө аш бик шәп булды

КЛАССОВЫЙ, -ая, -ое синфи; классовая 
борьба синфи көрәш; классовая точка зрения
синфи ҡараш

КЛАСТЬ несоә. 1. кого-что ятҡырыу, һалыу, 
ҡуйыу; класть ребёнка в постель баланы 
йоҡларға һалыу; класть книги на место китап
тарҙы урынына ҡуйыу; класть платок в карман 
ҡулъяулыҡты кеҫәгә һалыу 2. кого-что һалыу, 
баҫыу, һуғыу; класть деньги в Сбербанк аҡсаны 
һаҡлыҡ банкыһына һалыу; класть в больнйцу 
хәстәханаға һалыу; класть печать мөһөр баҫыу; 
класть клеймо тамға һалыу; класть кашу в та
релку тәрилкәгә бутҡа һалыу; класть сахар в 
чай сәйгә шәкәр һалыу; класть масло в кашу 
бутҡаға май һалыу 3. что яғыу, буяу, һалыу; 
класть краску на холст киндергә буяу яғыу; 
класть косметику косметика һалыу 4. что 
һалыу, сығарыу; класть фундамент нигеҙ һалыу; 
класть печь мейес сығарыу 5. что\ перен. 
һалыу, түгеү; класть все сйлы в работу бар 
көстө эшкә һалыу ♦ класть голову (жизнь, жи
вот) за кого и без доп. баш һалыу, һәләк булыу; 
класть оружие ҡорал һалыу (цҙ-цҙеңде еңелгән 
тип таныу)-, класть (земные) поклоны баш 
эйеү; класть пятно на кого-что тап төшөрөү, 
хурлау; класть яйца йомортҡа һалыу; класть 
зубы на полку ауыҙҙы сәйгә элеү (ас ултырыу)-, 
класть в карман үҙләштереү, үҙ кеҫәһенә һалыу 
(тығыу); класть в основу нигеҙ итеп алыу; 
класть в рот кому ауыҙына сәйнәп һалыу; 
класть под сукно баҫырып һалып ҡуйыу; 
пальцы в рот не кладй ауыҙ асып торма, уяу бул 

К ЛЕВ м см. клевать 3; сегодня был хороший 
клёв бөгөн балыҡ яҡшы ҡапты

КЛЕВАТЬ несоә. 1. что (о птицах) сүпләү, 
суҡыу; куры клюют зерно тауыҡтар ашлыҡ 
сүпләй 2. (ударить клювом) суҡыу 3. без доп. 
(о рыбе) ҡабыу, сиртеү; рыба клевала беспрес
танно балыҡ бер туҡтауһыҙ ҡабып торҙо
4. безл.; перен., разг., шутл. барып (килеп) 
сығыу; дело клюёт эш килеп сыға ♦ клевать 
носом йоҡо баҫыу, йоҡомһорап ултырыу; денег 
куры не клюют у кого аҡсаһы бик күп, тауыҡ 
сүпләһә лә бөтөрлөк түгел (бөтмәҫ)

КЛЕВАТЬСЯ несоә. 1. суҡыу; наседка клю
ётся баҫҡан тауыҡ суҡый 2. (клевать друг дру
га) суҡышыу

КЛЁВЕР м клевер, туҡранбаш; луговой 
клевер болон туҡранбашы

КЛЁВЕРНЫ Й, -ая, -ое туҡранбаш ...ы; 
клеверные семена туҡранбаш орлоғо

КЛЕВЕТА ж яла, хөсөт; наводить клевету на 
кого-л. кемгәлер яла яғыу

КЛЕВЕТАТЬ несоә. на кого и без доп. яла 
яғыу

КЛЕВЕТНИК м и КЛЕВЕТНИЦА ж яла
яғыусы



КЛЕТЧАТЫЙ
КЛЕВЕТНЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое ялған, яла 

яғыу ...ы; клеветнические приёмы яла яғыу ысул
дары; клеветнические измышления ялған уйҙыр
малар; клеветнические слухи ялған хәбәрҙәр 

КЛЕВбК м суҡыу 
КЛЕЕВАРЁНИЕ с елем ҡайнатыу 
КЛЕЕВбЙ, ая, ое 1. елем ...ы; клеевой 

запах елем еҫе 2. елемле; клеевая краска елемле 
буяу

КЛЕЕНКА ж клеёнка; тонкая клеёнка йоҡа 
клеёнка; накрыть стол клеёнкой өҫтәлгә клеёнка 
ябыу

КЛЕЁНЧАТЫЙ, -ая, -ое клеёнка, клеёнканан 
эшләнгән, клеёнка менән тышланған; клеёнча
тый портфель клеёнка портфель; клеёнчатый
диван клеёнка менән тышланған диван

КЛЕЕНЫЙ, -ая, -ое спец., разг. 1. (пропи
танный, смазанный клеем) елемле, елемләнгән; 
клеёная бумага елемле ҡағыҙ 2. елемләп йәбеш
терелгән; клеёная фанера елемләп йәбеште
релгән фанера

КЛЕИЛЬНЫИ, -ая, -ое спец. йәбештереү 
...ы; клейльный станок йәбештереү станогы 

КЛЁИТЬ несоө. что елемләү, йәбештереү, 
елем менән йәбештереү; клёить конверт конверт 
йәбештереү

КЛЁИТЬСЯ несоө. 1. йәбешеү; бумага легко
клеится ҡағыҙ еңел йәбешә 2. перен., разг. яй
ланыу, рәтләнеү; дело клеится эш рәтләнә 
3. страд, от клёить

КЛЕИ м елем; столярный клей ағас елеме; 
синтетйческий клей синтетик елем

КЛЁЙКА ж см. клёить; клёйка фанёры фа
нера йәбештереү

КЛЁЙКИИ, -ая, -ое йәбешкәк, елемле; 
клёйкие лйстья йәбешкәк япраҡтар; клёйкая бу
мага для мух себен өсөн елемле ҡағыҙ

КЛЕЙКОВИНА ж елемсә (бөртөклө аш- 
лыҡтагы аҡһым матдә)

КЛЕЙМЁНИЕ с см. клеймить 1; клеймение 
скота малды тамғалау

КЛЕЙМЁНЫЙ, -ая, -ое тамғалы, келәймәле; 
клеймёный товар тамғалы тауар; клеймёный 
скот тамғалы мал

КЛЕИМИТЬ несоө. кого-что 1. тамғалау, 
тамға һалыу (һуғыу); клеймйть груз йөктө 
тамғалау 2. перен. хурлау, ғәйепләү, фаш итеү; 
клеймйть позором хур итеү (оятҡа ҡалдырыу, 
оятлы итеү)

КЛЕЙМ б с 1. тамға, келәймә; фабричное 
клеймо фабрика келәймәһе; клеймо на лошади
атҡа һуғылған тамға 2. перен., книжн. тамға; 
клеймо позора хурлыҡ тамғаһы

КЛЁЙСТЕР м клейстер (он йәки крахмал 
елеме)

КЛЕКОТ м саңҡ-саңҡ итеү, саңҡыу, саңҡыл
дау; клёкот орла бөркөт саңҡыуы

КЛЕКОТАТЬ несов. саңҡыу, саңҡылдау

КЛЁММА ж клемма (электр сымдарын ап
паратҡа тоташтырыусы ҡулайлама)

КЛЕН м саған
КЛЕНОВЫЙ, ая, ое 1. саған ...ы; кленовый 

лист саған япрағы 2. саған, сағандан яһалған; 
кленовый стол саған өҫтәл

КЛЕПАЛЬНЫЙ, -ая, -ое сигәләү ...ы; кле
пальные работы сигәләү эштәре; клепальная ма
шина сигәләү машинаһы

КЛЕПАЛЬЩИК м сигәләүсе, синәүсе 
КЛЕПАНЫЙ , -ая, -ое сигәле, сигәләп 

яһалған; клёпаный котёл сигәле ҡаҙан
КЛЕПАТЬ несоө. что 1. сигәләү, синәү; кле

пать желёзные пластйнки тимер пластинкаларҙы 
сигәләү 2. беркетеү, тоташтырыу; клепать 
кровлю ҡыйыҡ тимерен беркетеү 3. тапау, 
сүкеү; клепать косу салғы сүкеү

КЛЁПКА I ж см. клепать; машинная клёпка 
машина менән сигәләү

КЛЕПКА II ж мискә таҡтаһы 
КЛЕПОЧНЫЙ, -ая, -ое сигәләү ...ы, сүкеү 

...ы; клёпочная мастерская сигәләү оҫтаханаһы; 
клёпочный станок сигәләү станогы

КЛЕПТОМАНИЯ ж клептомания (урла- 
шырга ынтылдыра торган психик ауырыу) 

КЛЕРИКАЛ м клерикал (клерикализм яҡлы  
кеше)

КЛЕРИКАЛИЗМ  м клерикализм (сит 
илдәрҙә илдең сәйәси һәм мәҙәни тормошона 
сиркәц йогонтоһон көсәйтергә ынтылган 
агым)

КЛЕРИКАЛЬНЫЙ, -ая, -ое клерикалъ; кле
рикальное направление клерикалъ йүнәлеш 

КЛЕРК м клерк (ҡайһы бер илдәрҙә конто
ра хеҙмәткәре)

КЛЕСТ м шыршы турғайы 
К ЛЁТКА I ж 1. (для птиц, животных) сит

лек; тигр в клётке ситлектә ултырған юлбарыҫ 
2. шаҡмаҡ; клётки шахматной доскй шахмат 
таҡтаһы шаҡмаҡтары; ткань в клётку шаҡмаҡлы 
туҡыма ♦ грудная клётка анат. күкрәк ситлеге; 
лёстничная клётка баҫҡыстар араһындағы 
майҙансыҡ

КЛЁТКА II л к; биол. күҙәнәк; нервная клётка 
нервы күҙәнәге; растительные клётки үҫемлек 
күҙәнәктәре

КЛЁТОЧНЫЙ I, -ая, -ое ситлек ...ы; клёточ-
ное разведёние норки шәшкене ситлектә үрсетеү 

КЛЁТОЧНЫЙ II, -ая, -ое биол. күҙәнәк ...ы; 
клёточное ядро күҙәнәк йәҙрәһе

КЛЕТУПТКА ж 1. бәләкәй келәт 2. разг. тар 
бүлмә, ҡумар, ҡумартай бүлмә

КЛЕТЧАТКА ж 1. биол. күҙәнәклек (цҫемлек 
кцҙәнәктәре ҡабыгын барлыҡҡа килтергән 
матдә) 2. күҙәнәкле туҡыма; жировая клет
чатка күҙәнәкле майлы туҡыма

КЛЁТЧАТЫЙ I, -ая, -ое шаҡмаҡлы, сатраш; 
клётчатый платок шаҡмаҡлы яулыҡ



КЛЕТЧАТЫЙ
КЛЁТЧАТЫЙ II, -ая, -ое биол, күҙәнәкле; 

клетчатое строение организма организмдың 
күҙәнәкле төҙөлөшө

КЛЕТЬ ж 1. келәт 2. күтәрмә, клеть (шах
т ам төшөрөц һәм унан кцтәрец өсөн эшләнгән 
ҡоролма)

КЛЕЦКИ мн. (ед. клёцка ж) сумар; суп с 
клёцками сумарлы аш

КЛЕШ м 1. клёш (киң итәкле кцлдәк йәки 
киң балаҡлы салбар) 2. ө знач. неизм. прил. 
клёш; юбка клёш клёш итәк 

КЛЕШНЙ ж ҡыҫҡыс, ҡыҫа 
КЛЕЩ м талпан; клещ собачий эт талпаны; 

клещй таёжные тайга талпандары
КЛЕЩЕВИНА ж кенә уты (орлоғонан кас

торка майы алытан цҫемлек)
КЛЕЩЙ и КЛЁЩИ мн. 1. ҡыпсыуыр; куз

нечные клещй тимерлек ҡыпсыуыры 2. әоен. 
ҡоршау; попасть в клещй ҡоршауға эләгеү 
♦ клещами не вытянешь (не вытащишь) бер 
ауыҙ һүҙ ҙә әйттерә алмаҫһың

КЛИЁНТ М  И КЛИЁНТКА ж клиент (1. те
генсегә, парикмахерга, адвокатҡа һ.б. эш-йо- 
мош менән килецсе 2 .  һәр ваҡыт заказ бирецсе, 
һатып алыусы 3. берәй кредит, сауҙа йәки 
сәнәгәт ойошмаһы хеҙмәтләндергән ойошма 
йәки кеше)

КЛИЕНТУРА ж собир. клиенттар 
КЛИЗМА ж клизма; поставить клизму клиз

ма ҡуйыу
КЛИК м 1. высок., трад.-поэт. оран; про

мчался клик оран яңғыраны 2. сыңрау; клик жу
равлей торналар сыңрауы

КЛИКА ж өйөр, туп (яуыз ниәт менән ой
ошҡан кешеләр төркөмө)', преступная клйка 
енәйәтселәр өйөрө

КЛИКАТЬ несоә. 1. кого-что', прост. 
саҡырыу, ҡысҡырыу; вас клйчет ктб-то һеҙҙе 
кемдер саҡыра 2. без доп. саңҡыу, ҡаңҡылдау; 
дйкие птйцы клйчут по особенному ҡырағай 
ҡоштар үҙенсәлекле саңҡый

КЛИКНУТЬ сов. 1. һөрәнләп алыу, ҡыс
ҡырыу 2. кого', разг. саҡырыу, саҡырып алыу; 
кликни его сюда уны бында саҡыр ♦ клйкнуть 
клич см. клич

КЛИКУША 1. ж быума ауырыулы ҡатын- 
ҡыҙ 2. м и ж\ перен., разг. ҡысҡырып һөй
ләшкән кеше

КЛИКУШЕСТВО с 1. быума ауырыуы 2. пе
рен., разг. ҡысҡырыныу, шапырынып һөйләү 

КЛЙМАКС и КЛИМАКТЁРИЙ м\ мед. 
ырыуҙан ҡалыу, климакс

К Л ИМ АКТЕРЙЧЕ СКИЙ, ая, ое ырыуҙан 
ҡалыу ...ы, климакс ...ы; климактерический пе
риод ырыуҙан ҡалыу осоро

КЛИМАТ м 1. климат; морской климат 
диңгеҙ климаты; умеренный клймат уртаса кли
мат 2. какой, чего', перен. хәл, мөнәсәбәт; поли

тйческий клймат сәйәси хәл; клймат в коллек- 
тйве коллективтағы мөнәсәбәт

КЛИМАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое климат ...ы; 
климатические условия климат шарттары

КЛИМАТОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое клима 
тология ...ы; климатологический институт кли
матология институты

КЛИМАТОЛбГИЯ ж климатология (һауа 
торошо тураһында фән)

КЛИН м 1. шына; деревянный клин ағас шы
на; вбить клин шына ҡағыу 2. (в одежде) 
ҡыйыҡ; вшить клин ҡыйыҡ индереп (ҡушып) те
геү 3. с.-х. баҫыу, ҡыр; озймый клин ужым 
баҫыуы 4. в знач. нареч. клйном шына һымаҡ, 
өсмөйөш; борода клйном шына (кәзә) һаҡал; 
двйгаться клйном өсмөйөш яһап барыу (осоу) 
♦ вбить клин между кем араны боҙоу, татыу
лыҡты ебәреү, һыуындырыу; клин клйном вы
шибать (выбивать) шынаны шына менән 
сығарыу; клйном не вышибешь ныҡ тороу; свет 
(не) клйном сошёлся на ком-чём донъя шуның 
менән емерелмәй, кемгә (нимәгә) көн ҡалмаған, 
әллә кем түгел әле

КЛЙНИКА ж клиника (дауалау менән бергә 
фәнни һәм уҡытыу эштәрен алып барган меди
цина учреждениеһы)', глазная клйника күҙ кли
никаһы

КЛИНИЦИСТ м клиницист, клиника табибы 
КЛИНЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. клиника ...ы; 

клинйческие условия клиника шарттары; кли
ническое лечение клиникала дауаланыу 2. мед. 
клиник, дауалана торған (алырлыҡ); клинйчес
кие формы заболевания ауырыуҙарҙың клиник 
формалары ♦ клинйческая смерть клиник үлем 
(тын алыш һәм йөрәктең тибеше туҡтаған
дан һуң организмдың әле тере булган ҡыҫҡа 
гына ваҡыты)

КЛЙНКЕР м\ спец, клинкер (1. цтә ныҡ, 
дым һеңдермәй торган кирбес төрө 2 . янды
рылған цемент киҫәктәре)клиновйдный, -ая, -ое шына һымаҡ 
(кеүек), осло; клиновйдные лйстья шына кеүек 
япраҡтар; клиновйдная бородка осло (кәзә) 
һаҡал; клиновйдная кость анат. шына һымаҡ 
һөйәк

К Л ИН (Ж  м 1. йөҙ; сабельный клинок ҡылыс 
йөҙө; клинок кинжала хәнйәр йөҙө 2. ҡылыс, 
хәнйәр, бысаҡ

КЛИНООБРАЗНЫЙ, ая, ое см. клино 
вйдный

КЛИНОПЙСНЫЙ, -ая, -ое шына яҙыулы; 
клинописная надпись шына яҙыулы яҙма

КЛЙНОПИСЬ ж 1. (способ письма) шына 
яҙыу (борошо Көнбайыш Азия халыҡтарының 
яҙыу ысулы) 2. шына яҙыулы текст

КЛЙПЕР м клипер (тиҙ йөрөшлө өс елкәнле 
кәмә)



КЛЫКАСТЫЙ
клипсы мн. (ед. клйпса ж) клипсы (ҡо

лаҡты тишмәйенсә ҡыҫтырып тағыла торған 
һырға)

КЛИРИНГ м; фин. клиринг, ҡулаҡсаһыҙ 
иҫәпләшеү (һатыу-алыу эшендә)

КЛЙРИНГОВЫЙ, -ая, -ое фин. клиринг 
...ы, ҡулаҡсаһыҙ иҫәпләшеү ...ы; клйринговое 
соглашение ҡулаҡсаһыҙ иҫәпләшеү буйынса ки
лешеү

КЛИРОС м клирос (1. сиркәцҙә йырсылар 
урыны 2 .  собир. сиркәц хоры)

КЛИЧ м оран, һөрән; боевой клич һуғышсан 
оран ♦ клйкнуть клич оран һалыу

КЛИЧКА ж 1. (имя животных) исем 2. (про
звище, даваемое человеку) ҡушамат

КЛИНТЕ с нескл. клише (1. матбағала 
баҫыу өсөн металл, ағас йәки башҡа нәмәгә 
төшөрөлгән һцрәт, һыҙма һ.б. 2 .  кцсм. цтә 
йыш ҡулланылған әйтем)

КЛОАКА ж клоака (1. Боронғо Римда быс
раҡ һыу ағып төшөц өсөн эшләнгән ер аҫты ка
налы 2. бысраҡ йыйыу урыны 3. хәшәрәт 
урын, хәшәрәт 4. биол. ҡайһы бер хайуандарҙа 
тиҙәк, бәцел һәм енес бцлендеге сығыу өсөн 
дөйөм бер юл)

КЛОБ^Ҡ м\ церк. клобук (монахтарҙың 
баш кейеме)

КЛОК м 1. тотам, услам, усма; клок волос 
бер тотам сәс; клок сена бер усма бесән 2. киҫәк; 
разорвать в клочья киҫәктәргә йыртҡылау

КЛОКОТАНЬЕ с см. клокотать; клокотанье 
в грудй күкрәктәге ғырылдау

КЛОКОТАТЬ несоә. 1. борҡорау, урғылыу, 
шарлау, гөбөрләү; в котле клокотала вода 
ҡаҙанда һыу урғылып ҡайнаны 2. чаще безл. 
(хрипеть) ғырылдау, ғыр-ғыр килеү; в горле 
клокотало тамаҡ ғыр-ғыр килде 3. перен. 
урғылыу, ҡайнау; радость клокотала в нём 
уның шатлығы урғылып тора ине

КЛОНИТЬ несоә. 1. что бөгөү, эйелдереү, 
эйеү, ҡыйшайтыу, ҡырынайтыу; ветер клонит 
верхушки деревьев ел ағас баштарын эйелдерә; 
лодку клонйло набок кәмә ҡыйшайҙы 2. кого 
(одолевать — о сне, дремоте) (йоҡо) баҫыу, 
йоҡомһоратыу; его клонит ко сну безл. ул 
йоҡомһорай, уны йоҡо баҫа 3. что\ перен. алып 
барыу, тартыу; клонйть дело к разрыву эште 
өҙөргә табан алып барыу

КЛОНИТЬСЯ несоә. 1. эйелеү, бөгөлөү; 
ветви дерева клонйлись до самой землй ағас бо 
таҡтары ергә тиклем эйелгән 2. к чему, перен. 
ауыу, ауышыу, һырышыу, яҡынлашыу; день 
клонится к вечеру көн кискә ауыша; к чему всё 
это клонится бының барыһы нимәгә бара

КЛОП м 1. ҡандала; древесный клоп ағас 
ҡандалаһы 2. разг., шутл. (о малыше) бөрсә клопиный, -ая, -ое ҡандала ...ы; кло
пиный запах ҡандала еҫе

клопбвник м 1. прост, ҡандала ояһы 
2. бот. ҡандалагөл (ҡандалаға ҡаршы ҡулла
нылған цләндәрҙең дөйөм исеме)

КЛОПОВЫЙ, ая, ое см. клопйный 
КЛОПОМ бР м ҡандала ағыуы 
К Л бУ Н  м клоун, кәмитсе 
КЛОУНАДА ж клоунада (циркта клоундар 

ҡатнашлығы менән башҡарылған сығыш)
КЛбУНСКИЙ, -ая, -ое клоун ...ы, кәмитсе 

...ы; клоунская маска кәмитсе битлеге
КЛОХТАНЬЕ с ҡытҡылдау, ҡыт-ҡыт килеү; 

курйное клохтанье тауыҡ ҡытҡылдауы
КЛОХТАТЬ несоә. 1. ҡытҡылдау, ҡыт-ҡыт 

килеү (итеү); наседка клохчет тауыҡ ҡытҡылдай 
2. перен., разг. мығырлау, мығыр-мығыр килеү 

КЛОЧКОВАТЫЙ, -ая, -ое уҡмаш, өҙөк-өҙөк, 
өйкөм-өйкөм; клочковатая шерсть уҡмаш йөн; 
клочковатые тучи өйкөм-өйкөм болоттар

клочбк м 1. уменьш. от клок 2. (неболь
шой участок чего-л.) ҡарыш, киҫәк; клочбк 
землй бер ҡарыш ер

КЛУБ I м 1. ҙур йомғаҡ 2. чего өйөрмә 
(өйкөм-өйкөм булып кцтәрелгән саң-туҙан, 
төтөн һ.б. ҡарата)', клубы дыма борҡорап 
сыҡҡан төтөн; клубы пыли саң өйөрмәһе

КЛУБ II м клуб; сельский клуб ауыл клубы; 
молодёжный клуб йәштәр клубы; клуб следо
пытов эҙәрмәндәр клубы

КЛУБЕНЬ м бүлбе; клубень картофеля кар 
туф бүлбеһе

КЛУБИТЬ несоә. что 1. перен. өйөрөлтөп 
күтәреү, борҡотоу; клубить пыль саңды 
өйөрөлтөп күтәреү 2. уст. см. клубйться

КЛУБИТЬСЯ несоә. борҡоу, борҡолоу, 
өйөрөлөп күтәрелеү; пыль клубйтся по дороге 
юл буйында саң борҡой

КЛУБНЕПЛбДЫ мн. (ед. клубнеплод м) 
бүлбелеләр (бцлбеһе ашарға яраҡлы цҫем- 
лектәр)

КЛУБНЙКА ж ер еләге
КЛУБНЙЧНЫЙ, -ая, -ое ер еләге ...ы; клуб

ничный лист ер еләге япрағы; клубнйчное ва
ренье ер еләге ҡайнатмаһы

КЛУБНЫЙ, ая, ое клуб ...ы; клубная ра
бота клуб эше

КЛУБОК м\ ө разн. знач. йомғаҡ; клубок 
шерсти йөн йомғағы; клубок нйти еп йомғағы; 
клубок мыслей уйҙар йомғағы; клубок противо
речий ҡаршылыҡтар йомғағы; клубок дыма 
төтөн йомғағы ♦ свернуться (сжаться, съёжить
ся) в клубок (клубком) бөгәрләнеп ятыу

КЛУМБА ж сәскәлек, сәскә түтәле; разбйть 
клумбу сәскә түтәле яһау

КЛЫК м ҡаҙыҡ теш; волчьи клыкй бүренең 
ҡаҙыҡ тештәре

КЛЫКАСТЫЙ, -ая, -ое разг. ҙур ҡаҙыҡ теш
ле, ыржайып торған ҡаҙыҡ тешле; клыкастая 
пасть ыржайып торған ҡаҙыҡ тешле ауыҙ



клюв
клюв м суҡыш; острый клюв осло суҡыш; 

клюв орла бөркөт суҡышы
КЛЮКА ж кәкре башлы таяҡ 
КЛЙ КВА ж мүк еләге (цҫемлеге һәм емеше) 

♦ вот так клюква! прост, бына һиңә кәрәк 
булһа!, бына һиңә! (көтөлмәгән кцңелһеҙ хәл- 
әаҡигага ҡарата)', развесистая клюква шутл. 
бынағайыш (гәҙәти булмаған нәмәгә ғәжәп
ләнгәндә әйтелә)

КЛібКВЕННЫ Й, -ая, -ое мүк еләге ...ы; 
клюквенный сок мүк еләге һуты; клюквенный 
кисель мүк еләге кеҫәле

КЛібНУТЬ сов. см. клевать 
КЛЮЧ I м 1. ө разн. знач. асҡыс; ключ от 

двери ишек асҡысы; гаечный ключ гайка 
асҡысы; ключ зажигания тоҡандырыу асҡысы; 
найти ключ к сердцу йөрәккә асҡыс табыу; ключ 
к шифру шифр асҡысы 2. муз. билдә; скри
пичный ключ скрипка билдәһе; басовый ключ 
бас билдәһе (ҡалын тауыш билдәһе)

КЛЮЧ II м шишмә, болаҡ, күҙләүек; хо
лодный ключ һыуыҡ шишмә (болаҡ) ♦ бить 
ключом; кипеть ключом: 1) урғылып (бәрелеп, 
ҡайнап) сығыу; 2 ) перен. ҡайнау; жизнь бьёт 
ключом тормош ҡайнай (гөрләй)

КЛЮЧЕВОЙ I, -ая, -ое 1. асҡыс ...ы, асҡыс
лы; ключевое отверстие замка йоҙаҡтың асҡыс 
тишеге 2. мөһим; ключевая позиция әоен. мөһим 
урын; ключевая проблема мөһим мәсьәлә

КЛЮЧЕВОЙ II, -ая, -ое шишмә ...ы, болаҡ 
...ы; ключевая вода шишмә һыуы

КЛЮЧИЦА ж\ анат. умрау, умрау һөйәге; 
сломать ключицу умрау һөйәген һындырыу ключичный, -ая, -ое умрау ...ы, умрау 
һөйәге...ы; ключичная впадина умрау соҡоро 

к л іОш к а  ж сәкән; ударить клюшкой сәкән 
менән һуғыу

КЛЙКСА ж тап, ҡара; посадить кляксу ҡара 
тамыҙыуклйнчить несоө., что и без доп.', прост. 
һораныу, теләнеү, инәлеү, ялбарыу; клянчить 
деньги ялбарып, аҡса һораукляп м келәп; засунуть в рот кляп ауыҙға 
келәп тығыу

КЛЙССЕР м кляссер, марка альбомы 
КЛЯСТЬ несоө. кого-что ләғнәтләү, ҡәһәр

ләү, ҡарғауклйсться несоө. ө чём, чем и с неопр. ант 
итеү, һүҙ биреү; клясться в верности тоғро бу
лырға ант итеү; клясться своей головой в 
чём-л. үҙенең башы менән ант итеү; он клялся 
больше не опаздывать ул башҡа һуңламаҫҡа 
һүҙ бирҙе

КЛЙТВА ж ант; нарушить клятву ант боҙоу; 
дать клятву ант биреү; сдержать клятву антты 
тотоу

КЛЙТВЕННЫЙ, -ая, -ое антлы, ант ителгән; 
клятвенное обещание ант ителгән вәғәҙә

КЛЯТВОПРЕСТУПЛЁНИЕ с; книжн. 
ант(ты) боҙоу, антҡа хыянат итеү

КЛЯТВОПРЕСТУПНИК м; книжн. ант бо
ҙоусы, антҡа хыянат итеүсе

КЛЙУЗА ж; разг. ошаҡ; заниматься кляуза
ми ошаҡ йөрөтөү

КЛЙУЗНИК м и КЛЙУЗНИЦА ж; разг., 
пренебр. ошаҡсы; он не кляузник ул ошаҡсы 
түгел

КЛЙУЗНИЧАТЬ несоө.', разг. ошаҡлашыу; 
кляузничать начальству башлыҡтарға (етәк
селәргә) ошаҡлашыу

КЛЙУЗНЫЙ, -ая, -ое разг. 1 . ошаҡ менән 
бәйле; кляузный процесс ошаҡ менән бәйле про
цесс 2. ошаҡсыл; кляузный человек ошаҡсыл 
кеше

КЛЙЧА ж яшыҡ (арыҡ) ат; на такой кляче 
далеко не поедешь бындай арыҡ ат менән алыҫ 
китә алмаҫһың

КНЁЛИ мн. кнели (ит, балыҡ фаршынан 
яһалған сумар)

КНИГА ж 1. китап; толстая книга ҡалын ки
тап; книга большого формата ҙур форматлы ки
тап; читать книгу китап уҡыу; первая кнйга ро
мана “Кинзя” “Кинйә” романының беренсе кита
бы 2. кенәгә; бухгалтерская кнйга бухгалтерия 
кенәгәһе; жалобная кнйга шикәйәт (ялыу) кенә
гәһе ♦ букинистйческая кнйга букинистик китап; 
главная кнйга бухг. керем-сығым кенәгәһе; домо
вая кнйга йорт кенәгәһе; Кнйга почёта Хөрмәт 
кенәгәһе; кнйга за семью печатями книжн. аңла
шылып етмәгән (төшөнөүе ауыр) нәмә

КНИГОВЁД м китап эше белгесе, китап тик
шереүсе

КНИГ ОВЁ ДЕНИЕ с китап тураһында фән 
КНИГОЁД м ҡағыҙ бете 
КНИГОИЗДАТЕЛЬ м китап нәшриәте ху

жаһы, китап баҫтырыусы, нәшир
КНИГОИЗДАТЕЛЬСКИЙ, ая, ое китап 

нәшер итеү (баҫтырыу) ...ы; книгоиздательское 
дёло китап нәшер итеү эше

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО с китап нәшриәте; 
книгоиздательство “Знание” “Белем” китап 
нәшриәте

КНИГОЛЙБ м китап һөйөүсе 
КНИГОНбШ А м и ж 1. (распространитель 

книг) китап таратыусы 2. (продавец) китап 
һатып йөрөүсе

КНИГОПЕЧАТАНИЕ с китап баҫыу (баҫты - 
рыу)

КНИГОПЕЧАТНЫЙ, -ая, -ое китап баҫыу 
...ы; книгопечатный станок китап баҫыу станогы 

КНИГОТОРГбВЛЯ ж китап сауҙаһы; 
сельская книготорговля ауылдағы китап 
сауҙаһы

КНИГОТОРГбВЫЙ, -ая, -ое китап сауҙаһы 
...ы; книготорговые организации китап сауҙаһы 
ойошмалары



КОВБОЙ
КНИГОХРАНИЛИЩЕ с і .  китап һаҡлау би

наһы 2. ҙур китапхана
КНИЖКА ж 1. уменъш. от кнйга 2. кенәгә; 

зачётная кнйжка һынау (имтихан) кенәгәһе; 
трудовая кнйжка хеҙмәт кенәгәһе 3. анат. 
(частъ желудка у жвачных животных) ҡатлан
сыҡ ♦ сберегательная кнйжка һаҡлыҡ кенәгәһе 

КНИЖНИК м; разг. 1. (любитель) китап 
һәүәҫкәре; прослыть кнйжником китап һәүәҫ
кәре булып танылыу 2. (работник) китап сауҙа
һы хеҙмәткәре

КНЙЖНЫЙ, ая, -ое 1. китап ...ы; книжный 
переплёт китап тышы; кнйжный шкаф китап 
(кәштәһе) шкафы; кнйжный магазйн китап мага
зины 2. китаптан алынған, китапса, практиканан 
айырылған, тик китапса ғына йәшәгән; кнйжные 
знания китаптан алынған белем; кнйжный чело
век практиканан айырылған (тик китапса ғына 
йәшәгән) кеше 3. китапса, китапҡа хас; кнйжные 
обороты китапҡа хас әйтелеш

КНЙЗУ нареч. аҫҡа, түбәнгә, аҫҡа (түбәнгә) 
табан; опустйть голову кнйзу башты түбән эйеү; 
кнйзу ручей становится многоводнее түбәнгә та 
бан шишмә ҙурая

КНбПКА ж 1. ҡаҙауыс; коробка кнопок бер
ҡап ҡаҙауыс; приколоть кнопкой ҡаҙауыс менән 
ҡаҙап ҡуйыу 2. (для одежды) сыртлаҡ; кнопки 
на перчатках бирсәткә сыртлаҡтары; расстег
нуть кнопки кофточки кофтаның сыртлаҡтарын 
ысҡындырыу 3. төймә; кнопка электрйческого 
звонка электр ҡыңғырауының төймәһе ♦ нажать 
(на все) кнопки бөтә көстө һалыу

КНУТ м сыбыртҡы; кнут из ремня ҡайыш сы
быртҡы; погонять кнутом сыбыртҡылап ҡыуыу 

КНУТОВЙЩЕ с сыбыртҡы (ҡамсы) һабы; 
кнут с длйнным кнутовйщем оҙон һаплы сы 
быртҡы; стучать кнутовйщем ҡамсы һабы менән 
шаҡылдау

КНЯГИНЯ ж кенәз ҡатыны 
КНЯЖЕНЙКА ж 1. бикә үләне 2. собир. 

бикә үләне емеше
КНЙЖЕСКИЙ, -ая, -ое кенәз ...ы, кенәзлек 

...ы; княжеский дом кенәз йорто; княжеский 
род кенәз нәҫеле; княжеский тйтул кенәзлек 
титулы

КНЙЖЕСТВО с кенәзлек; удельное княже
ство удел кенәзлегекнйжить несов. кенәзлек итеү 

КНЯЖНА ж кенәз ҡыҙы 
КНЯЗЬ м кенәз
КО предлог см. к; ко всем барыһына ла 
КОАЛИЦИОННЫЙ, ая, ое коалиция ...ы, 

коалицион; коалиционный договор коалиция ки
лешеүе; коалиционное правительство коалиция 
хөкүмәте

КОАЛИЦИЯ ж коалиция (уртаҡ маҡсатҡа 
ирешец өсөн дәцләттәрҙең, сәйәси фирҡәләр
ҙең цҙ-ара килешеце)

КбБАЛЬТ м кобальт (1. химик элемент, 
көмөш төҫөндәге металл 2. ҡуйы кцк буяу) 

КбБАЛЬТОВЫЙ, -ая, -ое 1. кобальт ...ы; 
кобальтовый цвет кобальт төҫө 2. кобальтлы; 
кобальтовая руда кобальтлы мәғдән; кобальто
вая краска кобальтлы буяу 

КОБЁЛЬ м арлан эт
К бБ ЗА  и КОБЗА ж; муз. кобза (украин 

думбыраһы)
КОБЗАРЬ м кобзарсы (кобзала уйнап, йыр 

башҡарыусы)
К бБ Р А  ж кобра, күҙлекле йылан 
КОБУРА ж кобура (пистолет йәки револь

вер ҡабы)
КбБЧИ К м мүктәрге (бөркөттәр гаиләһенә 

ҡараган йыртҡыс ҡош)
КОБЫЗ, К бБ Ы З и обл. КУБЫЗ м; муз. ҡу

мыҙ; деревянный кобыз ағас ҡумыҙ; язычок ко
быза ҡумыҙ теле; играть на кобызе ҡумыҙ уйнау 

КОБЫЛА ж 1. бейә; (двух-, трёхлетнего 
возраста) ҡонажын; (трёх-, четырёхлетнего 
возраста) дүнәжен; (со времени половой зрело
сти до первой жерёбости) байтал 2. груб., 
прост, (о рослой женщине) һыйыр

КОБЫЛИИ, -ья, -ье бейэ ...ы; кобылье моло
ко бейә һөтө

КОБЫЛЙЦА ж см. кобыла 1
КОБЫЛКА ж 1. уменьш.-ласк. от кобыла 1; 

2. муз. тейәк (музыка ҡоралдарында ҡыл аҫты
на ҡуйылган таҡта киҫәге) 3. зоол. сиңерткә 

КбВАНЫ Й, -ая, -ое 1. сүкелгән, сүкеп яһал
ған; кованый гвоздь сүкеп яһалған сөй; кованый 
меч сүкеп яһалған ҡылыс 2. ҡалай менән 
кәпләнгән; кованый сундук ҡалай менән кәп
ләнгән һандыҡ; кованая дверь ҡалай менән 
кәпләнгән ишек 3. дағаланған; кованая лошадь 
дағаланған ат 4. перен. сарланған, ҡойоп ҡу
йылған; кованый стих ҡойоп ҡуйылған шиғыр 

КОВАРНЫЙ, -ая, -ое мәкерле, яуыз уйлы, 
аҫтыртын уҫал; коварный враг мәкерле дошман; 
коварная улыбка мәкерле йылмайыу; коварная 
болезнь мәкерле ауырыу; коварный поступок 
аҫтыртын уҫал эш-ҡылыҡ

КОВАРСТВО с мәкер (яуыз) уй, аҫтыртын 
этлек; человек, полный коварства эсе мәкер уй 
менән тулған кеше; он не ожидал такого ко
варства ул бындай мәкерҙе (яуызлыҡты) 
көтмәгәйне

КОВАТЬ несов. 1. что сүкеү, сүкеп яһау; ко
вать железо тимер сүкеү; ковать оружие ҡорал 
сүкеп яһау 2. кого-что дағалау; ковать коня ат 
дағалау 3. что; перен. барлыҡҡа килтереү, 
тыуҙырыу, хәл итеү, яулау; ковать победу 
еңеүҙе яулау; ковать свою судьбу үҙ яҙмы
шыңды үҙең хәл итеү ♦ куй железо, пока горя
чо тимерҙе ҡыҙыуында һуҡ

К О В Б бЙ  м ковбой (Төньяҡ Америкала 
һыбай көтөцсе)



КОВБОЙКА
КОВБбЙКА ж; разг. ковбойка (шаҡмаҡлы 

ирҙәр кцлдәге)
КОВБбЙСКИЙ, -ая, -ое ковбой ...ы; ков

бойская шляпа ковбой эшләпәһе; ковбойская 
рубашка ковбой күлдәге

КОВЕР м 1. келәм, көйөҙ; мягкий ковёр йом
шаҡ келәм; повесить ковёр келәм элеп ҡуйыу; 
тканый узор на ковре эти. келәмдәге биҙәк 
(аҫа) 2. перен. япма, юрған; снежный ковёр ҡар 
япмаһы

КОВЁРКАТЬ несоө. кого-что', ө разн. знач. 
боҙоу; коверкать игрушку уйынсыҡ(ты) боҙоу; 
коверкать ребёнка дурным воспитанием насар 
тәрбиә менән баланы боҙоу; коверкать слова 
һүҙҙәрҙе боҙоу; коверкать чужую мысль кеше 
фекерен боҙоу

КОВЕРКбТ м коверкот (беше йөн туҡыма); 
пальто из коверкота коверкоттан тегелгән 
пальто

КОВЕРКбТОВЫ Й, -ая, -ое коверкот; ковер
котовый костюм коверкот костюм

К бВКА  ж  см. ковать 1,2; ковка стали ҡорос 
сүкеү; ковка лошади ат дағалау

кбвкий, -ая, -ое сүкелеүсән, еңел сүкелә 
торған; кбвкий металл еңел сүкелеүсән металл 

кбвкость ж  сүкелеүсәнлек; железо обла
дает высокой ковкостью тимергә сүкелеүсәнлек 
хас, тимер яҡшы сүкелә 

КОВРИГА ж  бөтөн икмәк 
КОВРИЖКА ж  1. уменъш. от коврйга 2. ко

врижка (перәник төрө); медовые коврйжки бал
лы коврижкалар ♦ ни за какйе коврйжки алтын 
бирһәң дә булмай

К О ВРбВЩ И К  М  и КО ВРбВЩ И Ц А  ж

келәм туҡыусы
КОВРбВЫ Й, ая, ое 1. келәм ...ы; ковровое 

производство келәм етештереү 2. (обитый, по
крытый ковром) келәмле, келәм ябылған; ков
ровые сани келәм ябылған сана 3. келәм кеүек, 
өбөрөләп һуғылған; ковровая ткань келәм кеүек 
(өбөрөлө, өбөрөләп һуғылған) туҡыма; ковровая 
скатерть өбөрөләп һуғылған ашъяулыҡ

КОВЧЁГ м 1. миф. Нух кәмәһе 2. у cm. 
һандыҡ

КОВШ м 1. сүмес, ижау; зачерпнуть ковшом 
воды сүмес менән һыу һоҫоп алыу 2. тех. сүмес; 
ковш экскаватора экскаватор сүмесе; литёйный 
ковш ҡойоу сүмесе 

КОВЫЛЬ м ҡылған
КОВЫЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. ҡылған ...ы; ко

выльное сёмя ҡылған орлоғо 2. ҡылғанлы; ко
выльная степь ҡылғанлы дала

ковылйть несов.; разг. аҡһаҡлау, сатан
лау, туйтаңлау, тәнтерәкләү; ходить ковыляя 
тәнтерәкләп йөрөү

КОВЫРЙТЬ несов. что, в чём; разг. соҡоу, 
ҡаҙыу; ковырять в зубах теш соҡоу; ковырять 
землю ер соҡоу

КОВЫРЙТЬСЯ несов. в чём; разг. соҡоноу, 
ҡаҙыныу; ковыряться в песке ҡомда соҡоноу 

КОГДА I нареч. 1. ҡасан; ты когда придёшь? 
һин ҡасан киләһең?; когда начинается со
брание? йыйылыш ҡасан башлана?; неизвестно 
когда ҡасан икәне билдәһеҙ; вот когда я узнал 
его бына ҡасан мин уны таныным 2. ҡасан, 
ған / гән; я не знаю, когда он придёт мин уның 

ҡасан килгәнен (килерен) белмәйем; когда при
шла весть о победе еңеү хәбәре килгәндә

КОГДА II союз 1. временной (употребляет
ся в начале придаточного предложения време
ни)'. а) (для обозначения одновременности дей
ствия главного и придаточного предложений) 
ғас / гэс; отдохнём, когда закончим работу эш 

те бөтөргәс, ял итербеҙ; б) (для обозначения од
новременности действия) -ған/-гән саҡта; я 
проснулся, когда было темно мин ҡараңғы 
төшкән саҡта уяндым

2. услоән. (употребляется в начале условно
го предложения в значении “если") ҡасан, шун
да; пусть придёт, когда захочет ҡасан теләй, 
шунда килһен

3. изъяснит, (присоединяет придаточные 
предложения дополнительные) ҡасан, ҡайһы 
ваҡытта; я не знаю, когда он придёт уның ҡасан 
килерен мин белмәйем

КОГДА НИБУДБ и КОГДА ЛИБО нареч. 
ҡасан да булһа, ҡасан булһа ла, берәй ваҡыт; 
вйдели ли вы его когда-нибудь? һеҙ уны берәй 
ваҡыт күргәнегеҙ бармы?; когда-нибудь да при
дёт ҡасан да булһа бер килер әле

КОГДА ТО нареч. 1. (некогда в прошлом) 
бер ваҡыт, ҡасандыр; когда-то там было море 
ҡасандыр унда (ул урында) диңгеҙ булған; ког 
да то мы были знакомы ҡасандыр беҙ таныш 
инек 2. (неизвестно когда в будущем) ҡасан, 
берәй ваҡыт; когда-то он ещё придёт берәй 
ваҡыт ул тағы килер әле

КОГбРТА ж когорта (1. Борото Римда 
йәйәцле гәскәр отряды 2. кцсм. берҙәм туп- 
латан кешеләр төркөмө)

кбготь м тырнаҡ; медвежьи когти айыу 
тырнаҡтары; орлйные когти бөркөт тырнаҡтары 
♦ обломать когти кому тырнаҡтарын һынды
рыу, ҡаяуын ҡайырыу; показать (свой) когти 
хаслығын белдереү, уҫал ниәтен белдереү; по
пасть в когти к кому тырнағына эләгеү; быть в 
когтях у кого берәцҙең тырнағына эләгеү; дер
жать в когтях кого ҡулдан ысҡындырмау, бәйҙә 
тотоу

когтистый, -ая, -ое үткер тырнаҡлы, тыр
наҡлы; когтистые лапы медведя айыуҙың үткер 
тырнаҡлы тәпәйе

КОГТИТЬ несов. кого-что тырнаҡ ҡаҙау, 
тырнаҡ батырыу; ястреб когтйт жертву ҡарсыға 
ҡорбанына тырнаҡ ҡаҙай 
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КОЗЁЛ
код м код (шартлы билдәләр системаһы); 

телеграфный код телеграф коды; междуна
родный морской код халыҡ-ара диңгеҙ коды; 
сигнальный код сигнал коды

КОДЕИН м; фарм. кодеин (йцтәлдән ҡулла- 
нылган дарыу)

КбДЕКС м; в разн. знач. кодекс; граж
данский кодекс гражданлыҡ кодексы; уго
ловный кодекс енәйәт кодексы; кодекс законов 
о труде хеҙмәт тураһында закондар кодексы; 
пергаментный кодекс пергамент кодексы; мо
ральный кодекс әхлаҡ кодексы

КОДИРОВАТЬ сов., несов. что; спец, код
лау, кодҡа һалыу; кодйровать информацию ин 
формацияны (мәғлүмәтте) кодлау

КОДИРОВКА ж кодлау, кодҡа һалыу; коди
ровка информации информацияны кодлау 

к о д и ф и к а ц и я  ж; юр. кодификация 
(билдәле бер хоҡуҡ әлкәһе закондарын яңынан 
ҡарап, бер тәртипкә һалыу)

КОДИФИЦЙРОВАТЬ сов., несов. что; юр. 
кодификациялау, кодексҡа туплау

КОДОВЫЙ, ая, -ое код .. .ы; кодовые знаки 
код билдәләре

КОЕ ГДЁ и разу.. КОЙ ГДЁ нареч. ҡайһы бер 
ерҙә (урында), ара-тирә, урыны-урыны менән; 
кое-где начинает пробиваться молодая трава 
ҡайһы бер ерҙә йәш үлән сыға башланы; ягода 
кое-где созревает еләк ара-тирә бешә башланы 

КОЕ-КАК и разг. КОЙ-КАК нареч. 1. (с 
большим трудом, еле-еле) саҡ-саҡ, көскә-көскә, 
көс хәл менән; кое-как добраться до дому 
көскә-көскә өйгә ҡайтып етеү 2. (плохо, небреж
но) арлы-бирле, өҫтән-мөҫтән, илке-һалҡы; 
делать кбе-как арлы бирле эшләү; работать кбе- 
как илке-һалҡы (өҫтән-мөҫтән) эшләү

К бЕ  КАКОЙ и разг. КОЙ КАКОЙ мест. 
1. (некоторый) ҡайһы бер; привестй кбе-какйе 
примеры в выступлении сығышта ҡайһы бер 
миҫалдар килтереү 2. (неважный, незначитель
ный) әҙ-мәҙ, ваҡ-төйәк, бер аҙ, бер ни ҡәҙәр; за 
велйсь кбе-какйе деньжонки ҡулға бер ни ҡәҙәр 
аҡса инде

КОЕ КОГДА и разг. КОЙ КОГДА нареч. 
ҡайһы саҡта, ара-тирә; кбе когда он заходит 
ҡайһы саҡта ул ингеләй

К бЕ  КТО и разг. КОЙ КТО мест, (некото
рые люди) ҡайһы (бәғзе) берәүҙәр; кое-кто уже 
закончил работу ҡайһы берәүҙәр эшен бөтөргән; 
я кое-кого из вас знаю мин бәғзе берәүегеҙҙе 
беләм; еду кбе с кем повидаться бер кеше менән 
осрашырға китеп барам

КОЕ-КУДА и разг. КОЙ-КУДА нареч. 
(ҡайһы) бер урынға, (ҡайһы) бер ергә; мне надо 
ещё кое-куда зайтй миңә бер ергә кереп сығырға 
кәрәк

КОЕЧНЫЙ, ая, ое 1. койка ...ы; коечная 
сетка койка селтәре 2. разг. ятып дауаланыу

...ы; коечный режйм ятып дауаланыу режимы; 
коечный больной ятып даталаныусы

КОЕ ЧТО и разг. КОИ ЧТО мест, (нечто, 
немногое) ҡайһы бер нәмә, нимәлер; поговорйть 
кбе о чём ҡайһы бер нәмә тураһында һөйләшеп 
алыу; сказать кбе-чтб нимәлер әйтеү

КОЖА ж 1. (человека, животного) тире; 
(змеи) ҡау; ссадины на коже тиренең сыйылған 
урындары; кожа змей йылан ҡауы 2. (выделан
ная шкура) күн; чемодан из искусственной 
кожи яһалма күндән эшләнгән сумаҙан 3. (кожу
ра) ҡабыҡ, тыш; апельсйн с толстой кожей 
ҡалын ҡабыҡлы әфлисун ♦ гусйная кожа ҡаҙ 
тән, бала йөн ҡабарыу (өшөгән саҡта); кожа да 
кости ҡоро һөйәк; из кожи (вон) лезть ти 
реһенән сығырҙай булып тырышыу, ярылырҙай 
булып тырышыу; мороз по коже подирает тән 
сымырлап китеү, баштан һыуыҡ һыу ҡойғандай 
булыу

КбЖ АНКА ж; разг. кәжән, күн пальто 
(куртка); одет в кожанку кәжән кейгән

КОЖАНЫЙ, ая, ое күн; кожаная обувь 
күн аяҡ кейеме; кожаный диван күн диван 

КОЖЁВЕННЫЙ, ая, ое 1. күн ...ы; ко 
жёвенный завод күн заводы 2. күн, күндән 
булған; кожевенный товар күн тауар 

КОЖЁВНИК м тире иләүсе 
КОЖИМИТ м кожимит (яһалма кцн) 
КОЖИМЙТОВЫЙ, -ая, -ое кожимит (яһал

ма кцндән эшләнгән); кожимйтовые подмётки 
кожимит олтанкбжистый, -ая, -ое ҡалын (тығыҙ) тиреле 
(фил тураһында); ҡалын (тығыҙ) ҡабыҡлы 
(картуф, ҡарбуз тураһында)

КбЖ И Ц А  ж 1. разг. йоҡа тире; кожица ли
ца биттең йоҡа тиреһе 2. ҡабыҡ, яры, тиресә; 
очищать кожицу ҡабығынан таҙартыу; кбжица 
листа япраҡ тиресәһекбжник м; разг. тире ауырыуҙары табибы 
(врачы)кбжный, -ая, -ое тире ...ы; кожные бо
лезни тире ауырыуҙары

КОЖ УРА ж  ҡабыҡ; кожура мандарйна ман
дарин ҡабығы

К бЖ У Х  м 1. (тулуп) толоп, тиртун; ов- 
чйнный кожух һарыҡ тиреһенән тегелгән толоп 
2. тех. ҡаплама; железный кожух мотора мо 
торҙың тимер ҡапламаһы

КОЗА ж кәзә; домашняя коза йорт кәзәһе; 
дйкая коза ҡыр кәзәһе ♦ драть (лупйть) как 
сйдорову козу бер ҡат тиреһен тунау, һырт ҡай
ышын алыу, ҡабырғаһын һанау; на козё не 
объедешь кого тишек шүмәнгә ултырта ал
маҫһың; на козё не подъедешь килешә (һөй
ләшә) алмаҫһың (кире әҙәмгә ҡарата)

КОЗЕЛ м 1. кәзә тәкәһе; старый козёл ҡарт 
кәзә тәкәһе; племенной козёл нәҫел тәкәһе 
2. спорт, кәзә (гимнастик кцнекмәләр өсөн 
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ҡоролма); прыгать через козла кәзә аша һике
реү ♦ козёл отпущения ғәйепһеҙҙән ғәйепле; 
драть козла прост, йәмһеҙ тауыш менән йыр
лау; забить козла см. забйть; пустить козла в 
огород кәзәне кәбеҫтә баҡсаһына индереү; как 
от козла молока; как от козла ни шерсти, ни 
молока бер ниндәй файҙаһы юҡ

КО ЗЕРбГ м 1. зоол. тау кәзәһе 2. астр. 
Кәзәмөгөҙ, Ылаҡ (йондоҙлоҡ)

КОЗИЙ, -ья, ье кәзә ...ы; козье молоко кәзә 
һөтө; козий пух кәзә мамығы ♦ козья ножка 
кәзә тояғы (ҡулдан махсус төрөлгән тәмәке) 

КОЗЛЁНОК м кәзә бәрәсе 
козлиный, -ая, -ое 1. кәзә тиреһенән 

(күненән) ...ы; козлиная доха кәзә тиреһенән 
ике яҡлы тун 2. кәзә, кәзәнеке һымаҡ (кеүек); 
козлйная бородка кәзә һаҡал; старйк с коз 
лйным голосом кәзә тауышлы ҡарт

козлбвый, -ая, -ое кузлауай; козловые 
сапогй кузлауай итек

кбзлы только мн.\ в разн. знач. кузла; он 
вскочйл на кбзлы и погнал лошадей ул кузлаға 
һикереп менде лә аттарҙы ҡыуалай башланы; пи 
лйть дрова на козлах кузлаға һалып, утын 
бысыу

КОЗЛЙТИНА ж кәзә ите 
К бЗН И  обычно мн. хөсөтлөк, яуыз уй, 

(аҫтыртын) этлек; строить козни аҫтыртын этлек 
эшләү

К О ЗО Д бЙ  м төн күгәрсене 
КОЗЫРЕК м козырек; козырёк фуражки 

фуражка козырёгы; ворота с резным козырьком 
селтәрләп эшләнгән козыреклы ҡапҡа ♦ взять 
(брать) под козырёк; сделать под козырёк честь 
биреү, хәрбиҙәрсә сәләмләү

КО ЗЫ РН бЙ  и КОЗЬІРНЫЙ, ая, ое уйын; 
козырная карта уйын кэрт; козырный туз 
уйын туз

КОЗЫРНУТЬ I сов. см. козырять I 
КОЗЫРНУТЬ II сов. см. козырять II
К бЗЫ РЬ  м 1. карт, уйын кэрт; ходйть с 

козыря уйын кэрт менән йөрөү 2. өҫтөнлөк; 
большой козырь ҙур өҫтөнлөк

КОЗЫРЯТЬ I несов.', разг. 1. уйын кәрттән 
йөрөү, уйындан йөрөү 2. чем\ перен. ҡупрайыу, 
маҡтаныу, маһайыу; козырять свойм зна
комством с кем-л. танышлыҡ менән маҡтаныу 

КОЗЫ РЙТЬ II несов.', разг. хәрбиҙәрсә 
сәләмләү (сәләм биреү)

КОЗЙВКА ж; разг. ваҡ бөжәк (ҡорт); ловйть 
в траве козявок үлән араһынан ваҡ бөжәк 
сүпләү

КОЙ: ни в коем случае һис ҡасан, бер ваҡыт
та ла

КОЙ ГДЁ нареч. см. кбе-гдё 
КбЙ КА  ж койка; лежать на койке койкала 

ятыу; больнйца на пятьдесят коек илле койкалы 
хәстәхана

КОЙ КАК нареч. см. кбе-как 
КОЙ КАКбЙ мест. см. кбе-какбй 
КОИ КОГДА нареч. см. кбе-когда 
КОЙ ктб мест. см. кбе-ктб 
КОИ КУДА нареч. см. кбе-куда 
КОЙНЁ с нескл.\ лингв, койне (1. Борошо 

Грецияла дөйөм халыҡ теле 2. ырыу-ара йәки 
диалект-ара дөйөм тел)

койбт м койот (Төньяҡ Америка бцреһе) 
КОЙ чтб мест. см. кбе-чтб 
КОК I м кок (кцпертелгән маңлай сәсе) 
КОК II м кок (карап ашнаҡсыһы)
КбКА ж кока (япраҡтарынан кокаин алына 

торган тропик ҡыуаҡ)
КОКАИН м кокаин (кока япрагынан 

алышан наркотик матдә)
КОКАИНИЗМ м кокаинсылыҡ (кокаинды 

йыш ҡулланыуга бирелеп китец)
КОКАИНИСТ м кокаинсы (кокаин ҡулла

ныусы)
КОКАЙНОВЫЙ, -ая, -ое кокаин ...ы; ко- 

кайновый наркоз кокаин наркозы
КбКА КбЛА ж кока-кола (алкоголһеҙ 

эсемлек)
КОКАРДА ж кокарда (фуражка тирәсенә 

ҡаҙай торган форма билгеһе)
КОКЁТКА ж 1. ҡылансыҡ, ҡыйпысыҡ, ҡый

панлаҡ ҡатын-ҡыҙ 2. портн. кокетка, күкрәк 
бөрмәһе

КОКЁТЛИВЫЙ, -ая, -ое 1. ҡылансык, ҡый
пысыҡ, ҡыйпанлаҡ; кокетливая девочка ҡый
панлаҡ ҡыҙ 2. (нарядный, привлекательный) 
ҡупшы, матур, яғымлы; кокетливое платье ҡуп
шы күлдәк

КОКЕТНИЧАТЬ несов. 1. с кем и без доп. 
ҡылансыҡланыу, ҡыйпысыҡланыу, ҡыйпаңлау, 
ҡыйшаңлау; кокетничать с мужчйнами ирҙәр ал
дында ҡыйпаңлау 2. чем\ перен. булып ҡыланыу 
(күренергә тырышыу); кокетничать скромнос
тью баҫалҡы булып ҡыланыу

КОКЁТСТВО с ҡыланыу, ҡыйпысыҡлыҡ, 
ҡылансыҡлыҡ; в ней нё было и тени кокетства 
унда ҡыланыуҙың эҙе (әҫәре) лә юҡ ине

кбкки мн. (ед. кокк м) мед. кокк (шар 
һымаҡ бактериялар)

коклйш м\ мед. сәсәтмә, быума йүтәл 
КОКЛЙШ КА ж селтәр энәһе; вязать кок

люшками селтәр энәһе менән бәйләү
КОКЛібШНЫЙ, ая, ое 1. сәсәтмә ...ы; кок 

люшный кашель сәсәтмә йүтәл 2. сәсәтмә ауырыу
лы; коклюшный ребёнок сәсәтмә ауырыулы бала 

кбкон м ҡуҙы, ҡорт йомғағы; шелковйчный 
кбкон ебәк ҡорто йомғағы, ебәк ҡортоноң ҡур
саҡ көбө

кбконный, -ая, -ое ҡуҙы ...ы, ҡорт 
йомғағы ...ы; коконная нить ҡуҙы ебе

кокбс м кокос (кокос пальмаһы һәм уның 
емеше)

470



КОЛЕР
КОКбСОВЫ Й, -ая, -ое кокос ...ы; кокосо

вая скорлупа кокос ҡабығы; кокосовый орех
кокос сәтләүеге; кокосовое масло кокос майы 

КОКОШНИК м кокошник (1. мәрйәләрҙең 
борошо баш кейеме 2. архит. биналарҙың фа
садында ярым тцңәрәк кецек биҙәк)

КОКС м кокс (цртәп әҙерләнгән таш кцмер 
йәки торф)

КОКСО... ҡушма һцҙҙәрҙең “кокс” мәғәнә
һен аңлатҡан беренсе өлөшө, мәҫ., коксоком- 
бинат кокс комбинаты

КОКСОВАНИЕ с; тех. см. коксовать 
КОКСОВАТЬ несов. что; тех. кокслау; кок

совать уголь таш күмерҙе кокслау
КСЖСОВЫЙ, ая, ое кокс ...ы; коксовый 

газ кокс газы
КОКСОХИМИЧЕСКИЙ, ая, ое кокс хи

мияһы ...ы; коксохимйческое производство
кокс химияһы сәнәғәте

КОКСОХИМИЯ ж кокс химияһы 
КОКСУЮЩИЙСЯ, -аяся, -ееся тех. коксла

на торған, коксланыусан; коксующийся 5толь 
коксланыусан (кокслана торған) күмер

КОКТЁЙЛЬ м коктейль; молочный коктейль 
һөт коктейле

КОЛ м 1. (мн. колья) ҡаҙыҡ; вбить кол 
ҡаҙыҡ ҡағыу 2. (мн. колы) разг. берле, берле 
билдәһе; поставить ученику кол в дневнйк
уҡыусының көндәлегенә берле ҡуйыу ♦ ни кола 
ни двора у кого бер нәмәһеҙ; ауыҙын асһа, 
үпкәһе күренә; һыйыр мөгөҙөнә элерлек тә 
нәмәһе юҡ; колом стоять ҡаҡҡан ҡаҙыҡтай то
роу; колом стоять в горле тамаҡҡа тороу, та
маҡтан үтмәү; хоть кол на голове тешй кому, 
прост, мейеһенә ярып һалһаң да булмай 

КбЛБА  ж колба
КОЛБАСА ж колбаса, тултырма; варёная 

колбаса бешерелгән тултырма; копчёная колба
са ыҫланған (ҡаҡланған) тултырма ♦ катйсь 
колбасой ысҡын, үксәңде күтәр

КОЛБАСНЫЙ, -ая, -ое колбаса ...ы, тултыр
ма ...ы; колбасные изделия тултырма ашам
лыҡтарыколгбтки только мн. колготка 

КОЛДОВАТЬ несов. 1. сихырсылыҡ итеү, 
сихырлау 2. над кем-чем и без доп.; перен., 
шутл. маташыу, булышыуколдовскбй, -ая, -ое 1. сихыр ...ы, си
хырсылыҡ ...ы; колдовское искусство сихырсы
лыҡ оҫталығы; колдовское заклинание сихыр 
әпсене; колдовскбй цветок сихырлы сәскә 2. пе
рен. серле, сихырлы; колдовская тишина серле 
тынлыҡ; колдовскбй взгляд сихырлы ҡараш колдовствб с сихыр, сихырсылыҡ; зани
маться колдовством сихыр менән шөғөлләнеү 

КОЛДУН М  И КОЛДУНЬЯ ж  сихырсы 
КОЛЕБАНИЕ с 1. см. колебаться 1; коле

бание маятника маятник тирбәлеүе; звуковые

колебания тауыш тирбәлеүе 2. үҙгәреп тороу; 
колебание цен хаҡтарҙың үҙгәреп тороуы; коле
бание температуры температураның үҙгәреп то
роуы 3. икеләнеү; после долгих колебаний он 
согласйлся оҙаҡ икеләнеүҙән һуң ул ризалашты 

КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое тирбәлдергес, 
тирбәлдереп (бәүелдереп) тороусы; колебатель
ные движения тирбәлдергес хәрәкәттәр

КОЛЕБАТЬ несов. что 1. (раскачивать) 
һелкетеү, бәүелдереү, тирбәлдереү, сайҡалды
рыу; ветер колеблет ветки ел ботаҡтарҙы 
тирбәлдерә 2. (расшатывать) ҡаҡшатыу; коле
бать устои жизни тормош нигеҙен ҡаҡшатыу; 
колебать авторитет абруйҙы ҡаҡшатыу 3. (вы
зывать сомнение) икеләндереү, икеләнеү тыу
ҙырыу; колебать убеждения чьи-л. берәйһенең 
ҡарашында икеләнеү тыуҙырыу

КОЛЕБАТЬСЯ несов. 1. һелкенеү, бәүелеү, 
тирбәлеү, сайҡалыу; листья колеблются яп
раҡтар тирбәлә; пламя колебалось ялҡын 
тирбәлде 2. ҡаҡшау; в последнее время его авто
ритет начал колебаться һуңғы ваҡытта уның аб
руйы ҡаҡшай төштө 3. үҙгәреп тороу; глубина ре
ки колеблется һыу тәрәнлеге үҙгәреп тора 
4. икеләнеү; колебаться в выборе чего-л. нимәне- 
лер һайлауҙа икеләнеү 5. страд, от колебать 1 

КОЛЁНКА ж; разг. см. колено 
КОЛЕНКбР м коленкор (туҡыма) ♦ другой 

(иной, не тот) коленкор прост, эш (һүҙ) 
бөтөнләй башҡа (эш-ҡылыҡты, һцҙҙе хуплаған
да әйтелә)

КОЛЕНКбРОВЫ Й, -ая, -ое 1. коленкор 
...ы; коленкоровое производство коленкор ете
штереү 2. коленкорлы; коленкоровый переплёт
книги коленкорлы китап тышы, коленкор тыш
лы китап

КОЛЁННЫЙ, -ая, -ое тубыҡ ...ы; коленная 
чашечка тубыҡ ҡапҡасы; коленный сустав ту
быҡ быуыны

КОЛЁНО с 1. (мн. колени) тубыҡ; разбйть 
колено тубыҡ яралау (ярыу); стоять на коленях 
тубыҡланып тороу; панталоны с протёртыми ко
ленями тубыҡтары ышҡылған панталон; поса
дить на колени тубыҡҡа ултыртыу 2. (мн. ко
лена, коленья) (изгиб) бөгөл, бөгөм; колено 
кривошйпа тех. кривошип бөгөмө; коленья бам
бука бамбук быуыны 3. (мн. колена) быуын, 
бөгөлөш; до седьмого колена ете быуынға тик
лем; в пении соловья насчйтывается десяток ко
лен һандуғас һайрауында унлаған төрлө тауыш 
бөгөлөшө була ♦ море по колено (по колена) 
кому диңгеҙ тубыҡтан; поставить на колени ко
го тубыҡландырыу, теҙ сүктереү

КОЛЁНЧАТЫЙ, -ая, -ое 1 . бөгөллө, бөгөм
лө; коленчатый вал бөгөмлө вал 2. быуынлы; 
коленчатый стебель быуынлы һабаҡ

КОЛЕР м төҫ, буяу төҫө; ярко сйний колер 
асыҡ зәңгәр төҫ



КОЛЕСИТЬ
КОЛЕСИТЬ несов.; разг. 1. урап йөрөү; 

охота была колесйть, когда есть прямая дорога
тура юл барҙа, урап йөрөү ниңә кәрәк булғандыр
2. ил гиҙеү, күп йөрөү; колесйть по свету ил 
(донъя) гиҙеү; колесйть по степй дала буйлап 
күп йөрөү

КОЛЁСНИК и КОЛЁСНИК м тәгәрмәс 
оҫтаһы, тәгәрмәс яһаусы

КОЛЕСНИЦА ж ике тәгәрмәсле арба; боевая 
колеснйца ике тәгәрмәсле һуғыш арбаһы; бего
вая колеснйца ике тәгәрмәсле ярыш арбаһы; 
триумфальная колеснйца ике тәгәрмәсле танта 
налы йөрөү арбаһы

КОЛЕСНЫЙ, -ая, -ое 1. тәгәрмәс ...ы; колёс
ная мазь тәгәрмәс майы; колёсная дорога
тәгәрмәс юлы 2. тәгәрмәсле; колёсный трактор 
тәгәрмәсле трактор

КОЛЕСб с 1. тәгәрмәс; колесо телеги арба 
тәгәрмәсе; велосипедное колесо велосипед 
тәгәрмәсе; переднее колесо алғы тәгәрмәс; зуб
чатое колесо тешле тәгәрмәс; мельничное коле
со һыу тирмәне тәгәрмәсе 2. в знач. нареч. ко
лесом тәгәрмәс һымаҡ, тәгәрмәстәй; выгибать 
спйну колесом арҡаны тәгәрмәстәй көмрәйтеү ♦ 
грудь колесом ҡалҡыу, киң күкрәк; ноги коле
сом ҡамыт аяҡ; пятое колесо в телеге (колес- 
нйце) бер эшкә лә кәрәкһеҙ (яраҡһыҙ) түмәр ба
шы; на колёсах ыңғай юлда булыу; как немаза
ное (несмазанное, неподмазанное) колесо: 
1) майланмаған тәгәрмәс кеүек (майһыҙ арба; 
шағыр-шоғор тауышҡа ҡарата); 2 ) ауырлыҡ 
менән барған эш

КОЛЕСОВАТЬ сов., несов. кого; ист. 
тәгәрмәскә бәйләп язалау

КОЛЕЙ ж 1. тәгәрмәс эҙе, арба юлы; глу
бокая колея тәрән тәгәрмәс эҙе 2. ж.-д. юл, ти
мер юл, колея; широкая колея киң колеялы ти
мер юл; узкая колея тар колеялы тимер юл
3. перен. юл, эҙ, һуҡмаҡ; жизнь вошла в 
обычную колею тормош үҙ яйына инде (һалын
ды) ♦ войтй в колею үҙ яйына килеү; выбить из 
колей сафтан сығарыу, юлдан яҙҙырыу; выбить
ся из колей сығырҙан сығыу

КОЛЙБРИ м ж ж нескл. колибри (Америка- 
ла таралған бәләкәй ҡош)

к б л и к и  мн. (ед. колика ж) сәнсеү, ҡатыу, 
сәнсеп алыу; (у коров и лошадей) сысҡансыҡ; 
кблики в боку ҡабырғаны сәнсеү алыу, ҡатыу 
ҡаҙалыу; печёночная колика бауыр сәнсеүе; 
смеяться до колик эс ҡатҡансы көлөү 

к о л й т  м колит (йыуан эсәк ауырыуы) 
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ, ая, ое һан ...ы, һан 

яғынан; колйчественный метод һан ысулы; ко- 
лйчественные изменения һан яғынан үҙгәреш ♦ 
колйчественный анализ хим. һан яғынан анализ 

КОЛИЧЕСТВО с 1. һан, иҫәп, миҡдар; ко- 
лйчество людей халыҡ иҫәбе; колйчество воды 
һыу миҡдары; абсолютное колйчество абсолют

һан 2. филос. һан; переход колйчества в каче
ство һандың сифатҡа күсеүе

КбЛКА ж см. колоть II; колка дров утын 
ярыу

кблкии I, -ая, -ое сәнскәкле, сәнскеле; 
колкая трава сәнскәкле үлән

КбЛКИ Й  II, -ая, -ое разг. шараҡ, ярылыу - 
сан, ватылыусан; колкие дрова шараҡ утын; 
колкий сахар ватылыусан шәкәр

кблкость ж 1. зәһәрлек, төртмә теллек; 
кблкость замечаний иҫкәртмәнең зәһәрлеге 
2. төртмә һүҙ, әсе һүҙ (тел); говорйть колкости 
әсе һүҙ әйтеү

КОЛЛАБОРАЦИОНИСТ м коллаборацио 
нист, һатлыҡ йән (Икенсе донъя һуғышында фа
шистар баҫып алған ерҙәрҙә уларға ярҙам 
иткән, илен һатҡан кеше)

КОЛЛАПС м коллапс (1. мед. йөрәк тибе
шенең ҡапыл һцлпәнәйеце һәм ҡан баҫымының 
төшөце 2. астр, гравитация көсө менән ҙур 
йондоҙҙарҙың ҡапыл йомолоп кесерәйеце)

КОЛЛЁГА м и ж; книжн. коллега; (по рабо
те) хеҙмәттәш; (по учёбе) һабаҡташ; он — мой 
коллега по университету ул — университет бу
йынса минең һабаҡташым

КОЛЛЕГИАЛЬНОСТЬ ж коллегиаллек (бер 
төркөм кешеләрҙең бергәләшеп эш башҡарыу 
формаһы); коллегиальность решения ҡарарҙың 
коллегиаллеге

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ, -ая, -ое коллегиаль, 
бергәләп; коллегиальное руководство коллеги 
аль етәкселек итеү

коллегия ж коллегия (1. административ, 
башҡарма йәки кәңәшмә орган булып ойошҡан 
вазифалы кешеләр төркөмө 2. ҡайһы бер про
фессия кешеләренең бергә эшләц өсөн 
берләшмәһе 3. Рәсәйҙә X V II I  б. цҙәк хөкцмәт 
учреждениеларының исеме)

КбЛЛЕДЖ м колледж (урта йәки юғары 
уҡыу йорто)

КОЛЛЁЖ м коллеж (Францияла, Бельгияла 
һәм Швейцарияның француз телле айырым 
кантондарында урта уҡыу йорто)

КОЛЛЕКТИВ м коллектив; научный коллек
тив ғилми коллектив; крепко спаянный коллек
тив ныҡ ойошҡан коллектив

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ ж коллективлашты
рыу; коллективизация сельского хозяйства ау
ыл хужалығын коллективлаштырыу

КОЛЛЕКТИВИЗЙРОВАТЬ сов., несов. что 
коллективлаштырыу; коллективизировать крес
тьянское хозяйство крәҫтиән хужалығын кол
лективлаштырыу

КОЛЛЕКТИВИЗМ м коллектив лыҡ, коллек
тивизм; воспитание в духе коллективйзма кол 
лективлыҡ рухында тәрбиәләү

КОЛЛЕКТИВЙСТ м и КОЛЛЕКТИВИСТ
КА ж коллективсы, бергәлекте яҡлаусы



колония
КОЛЛЕКТИВНЫЙ , -ая, -ое коллек- 

тив(лыҡ), күмәк, бергәләп эшләнгән; коллек
тивное руководство коллектив етәкселек; кол
лективная работа бергәләп эшләнгән эш; кол
лективное хозяйство күмәк хужалыҡ; коллек
тивное снабжение коллектив тәьминәт; коллек
тивный принцип коллектив принцип

коллектор м коллектор (1. берәй нәмәне 
йыйыу һәм бцлеп таратыу эше менән 
шөгөлләнгән ойошма 2. берәй нәмәнең төрлө 
өлгөһөн йыйып, иҫәбен алып барган кеше 
3. тех. даими электр генераторының цҙ- 
гәрецсән токты даими токка әйләндерә торган 
өлөшө 4. тех. канализация йәки газ өсөн 
булган киң торба 5. тех. торба йәки кабель 
цткәрец өсөн ер аҫтынан эшләнгән юлдар) 

КОЛЛЕКЦИОНЕР м коллекция йыйыусы, 
коллекционер; страстный коллекционер бик 
әүәҫ коллекционер

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАТЬ несов. что йый
ыу, коллекция йыйыу; коллекционировать 
книги китап йыйыу

коллекция ж коллекция; коллекция ми
нералов минералдар коллекцияһы; собирать 
коллекцию коллекция йыйыу

КОЛЛИЗИЯ ж коллизия (кешеләр араһын- 
дагы ҡапма-ҡаршы ҡараштарҙың, ынтылыш
тарҙың бәрелеше)', жизненная коллйзия тор
мош коллизияһы

коллбдий м\ спец, коллодий (медицинала 
һәм фотографияла ҡулланылган эфир аралаш 
йәбешкәк иретмә)

коллбид м\ хим. коллоид (кристаллаш
май торган матдә, мәҫ. крахмал, аҡһым, елем) 

КОЛЛбИДНЫЙ, -ая, -ое хим. коллоид ...ы; 
коллоидные свойства коллоид үҙенсәлектәре; 
коллоидный раствор коллоид иретмәһе

КОЛЛбКВИУМ коллоквиум (1. студент
тарҙың белемдәрен һынау һәм кцтәрец маҡса
тында уҙгарылган әңгәмә 2. билдәле бер те- 
мага, мәҫ., сәйәси, гилми һ.б. сыгыштар менән 
цткәрелә торган кәңәшмә)

КОЛОВОРбТ м 1. сапҡыслы бырау 2. өй
рөлмәк; коловорот кружйл, разбрызгивая пёну 
өйрөлмәк күбектәр сәсеп әйләнде 3. чего\ перен. 
өйрөлмәк, алмашыу, әйләнеш; стремительный 
коловорот событий ваҡиғаларҙың кинәт алма- 
шыуы

КОЛбДА Т ж 1. түмәр, бүкән; дубовая ко
лода имән түмәре; рубйть мясо на колбде итте 
түмәргә һалып сабыу 2. улаҡ; водопойная ко
лода һыу эсереү улағы

КОЛбДА II ж; карт, колода; колода карт 
кәрт колодаһы

КОЛбДЕЗНЫЙ, -ая, -ое ҡоҙоҡ ...ы; ко
лодезная вода ҡоҙоҡ һыуы; колодезный сруб
ҡоҙоҡ бураһы

КОЛбДЕЦ м ҡоҙоҡ, ҡойо; колодец с лебёд
кой сығырлы ҡоҙоҡ; колодец с журавлём 
сиртмәле ҡоҙоҡ; пить воду из колодца ҡойонан 
һыу эсеү; шахтный колодец спец, шахта ҡоҙоғо 

КОЛбДКА ж; в разн. знач. ҡалып; колодка 
рубанка йышҡы ҡалыбы; колодка тормозов тор 
моз ҡалыбы; орденская колодка орден ҡалыбы; 
сапожные колодки итек ҡалыбы ♦ все на одну 
колодку бөтәһе бер ҡалыптан

колбдник м\ обл. ҡалып һалынған тотҡон 
кблокол м 1. ҡыңғырау; звон колокола 

ҡыңғырау сыңы 2. тех. ҡалпаҡ; водолазный 
кблокол һыу аҫты ҡалпағы ♦ звонить во все ко
локола бөтә донъяға таратыу (белдереү), яр 
һалыу

колокбльный, -ая, -ое ҡыңғырау ...ы; 
колокбльный звон ҡыңғырау сыңы; коло
кбльный мастер ҡыңғырау (ҡойоу) оҫтаһы 

колокбльня ж сиркәү манараһы ♦ смот
реть (глядеть) со своей колокольни үҙ (тар) 
ҡарашыңдан ғына сығып эш итеү

колокбльчик м 1. (бәләкәй) ҡыңғырау, 
сыңғырлаҡ; серебряный колокбльчик бәләкәй 
көмөш ҡыңғырау 2. бот. ҡыңғырау сәскә

КОЛОНИАЛИЗМ м колониализм, коло- 
ниаллек

КОЛОНИАЛЬНЫЙ, ая, ое 1. колония ...ы; 
колониальные народы колония халыҡтары; ко
лониальные страны колония илдәре; коло
ниальная система колония системаһы 2. биол. 
колония булып йәшәгән; колониальные ко
ралловые полипы колония булып йәшәүсе 
мәрйен полиптары ♦ колониальные войны коло
ниялар өсөн һуғыш

КОЛОНИЗАТОР м 1. колонизатор 2. см. ко- 
лонйст

КОЛОНИЗАТОРСКИЙ, ая, ое колониза 
тор ...ы; колонизаторская полйтика колониза 
торҙар сәйәсәте

КОЛОНИЗАЦИбННЫ Й, ая, ое колониза 
цион; колонизационное движение колонизацион 
хәрәкәт

КОЛОНИЗАЦИЯ ж колониялаштырыу 
(1. илде баҫып алып, цҙ файҙаһына әйләндерец 
2. буш ятҡан ерҙәргә халыҡ кцсереп ултыр
тыу); колонизация соседних стран күрше 
илдәрҙе колониялаштырыу; колонизация земель 
ерҙәрҙе колониялаштырыу

КОЛОНИЗЙРОВАТЬ и КОЛОНИЗОВАТЬ 
сов., несов. что колониялаштырыу, колонияға 
әйләндереү

КОЛОНЙСТ м и КОЛОНЙСТКА ж коло
нист, колония кешеһе

колбния ж колония (1. империалистик 
дәцләт тарафынан баҫып алынган, иҙелгән ил 
2. сит илдән йәки әлкәнән буш ятҡан ергә 
кцсеп ултырган халыҡтың ауылы 3. яҡташ
тар берекмәһе 4. берәй маҡсат менән йы- 
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КОЛОНКА
йылған кешеләрҙең торлаҡ урыны 5. биол. 
бергә берегеп йәшәгән тереклектәр төркөмө) 

КОЛбНКА ж 1. бағана, колонка; колонка 
цифр һандар бағанаһы; писать в две колонки 
ике бағана итеп яҙыу 2. колонка; водоразборная 
колонка һыу колонкаһы; бензозаправочная ко
лонка бензин заправкалау колонкаһы; газовая 
колонка газ колонкаһы

КОЛбННА ж 1. колонна, бағана, терәү, 
Терәк; дом с колоннами колонналы өй; Триум
фальная колонна Тантана колоннаһы 2. колон
на, теҙмә; колонна демонстрантов демонстрант
тар колоннаһы; походная колонна юлға сығыу 
колоннаһы; кильватерная колонна кильватер 
теҙмәһе 3. бағана; две колонны подписей ике 
бағана итеп ҡуйылған ҡултамғалар 4. тех. ко
лонна

КОЛОННАДА ж колонналар теҙмәһе (рәте); 
мраморная колоннада мәрмәр колонналар 
теҙмәһе

КОЛбННЫЙ, ая, -ое колонналы; колонный 
зал колонналы зал

колонбк м һары шәшке 
КОЛОНТИТУЛ м; полигр. колонтитул 

( әҫәрҙең, бцлектең йәки киҫәктәрҙең һәр 
биттә текстан юғарыраҡ өлөштә баҫылған 
исеме)

КОЛОНЦИФРА ж; полигр. колонцифр (ки
таптың, журналдың бит һанын кцрһәткән 
цифр)

КОЛОРАТУРА ж; муз. колоратура (1. яңғыҙ 
йырға көйҙө матурлау өсөн индерелгән ҡат
марлы биҙәк. 2 .  тауыштың шул биҙәктәрҙе 
анһат башҡарыу һәләте)

КОЛОРИТ м 1. колорит (һцрәтте берләш
тереп торған буяу һәм төҫтәрҙең бәйләнеше, 
тап килеше)', яркий колорйт асыҡ колорит 
2. перен. колорит, үҙенсәлек, төҫ (берәй нәмә
нең цҙенә хас сифаттар, цҙенсәлектәр йыйыл
маһы)-, поэтический колорйт поэтик үҙенсәлек; 
юмористический колорйт юмористик төҫ

КОЛОРЙТНЫЙ, -ая, -ое 1. колоритлы; ко- 
лорйтный пейзаж колоритлы пейзаж 2. перен. 
үҙенсәлекле, колоритлы, көслө, үҙенә бер төрлө; 
колоритный язык үҙенсәлекле тел

кблос м башаҡ; кблос ржи арыш башағы 
КОЛОСЙСТЫЙ, -ая, -ое күп (эре) башаҡлы; 

колосистая рожь күп эре башаҡлы арыш
КОЛОСИТЬСЯ несоә. башаҡланыу, башаҡ 

ебәреү (сығарыу); пшенйца колосйтся бойҙай 
башаҡ ебәрә

колосникй мн. (ед. колоснйк м)
1. рәшәткә, селтәр (мейес ауыҙы аҫтындағы 
суйын рәшәткә) 2. һәндерә (ҡомалаҡ, кәлтә 
кецекте киптерец өсөн арҡыры ағастар һалып 
эшләнә) 3. театр, рәшәткә (театр сәхнәһенең 
декорацияларын юғарынан беркетеп ҡуйыу 
өсөн эшләнгән ағас ҡулайлама)

колосовбй, -ая, -ое 1. башаҡлы; колосо
вые культуры башаҡлы культуралар 2. ө знач. 
сущ. колосовые мн.; бот. башаҡлылар, ба
шаҡлы ашлыҡтар; уборка колосовых башаҡлы 
ашлыҡтарҙы йыйыу

колбсс м 1. мөһабәт һын 2. перен. күре
некле, атаҡлы, бик ҙур; колбсс науки фәндең 
атаҡлы ғалимы; колбсс мысли бик ҙур фекер 
эйәһе ♦ колбсс на глиняных ногах книжн. 
һалам-торхан (тыштан мөһабәт, эстән тара
лырға торған нәмәгә ҡарата)

КОЛОССАЛЬНЫЙ, -ая, -ое ғәйәт (ғәләмәт) 
ҙур; колоссальный успех ғәйәт ҙур уңыш; ко
лоссальные богатства ғәләмәт ҙур байлыҡ

колотить несоә. 1. что, по чему, во что 
һуғыу, ҡағыу, шаҡылдатыу, дөпөлдәтеү; коло- 
тйть в дверь ишек ҡағыу; колотйть в барабан ба 
рабанға һуғыу 2. что ҡағыу; колотйть ковёр ба
лаҫ ҡағыу 3. кого-что; разг. һуғыу, дөмбәҫләү, 
туҡмау; колотйть лошадей аттарҙы туҡмау; ко
лотйть врага дошманды дөмбәҫләү 4. что; разг. 
ватыу, ҡыйратыу; колотйть посуду һауыт-һаба 
ватыу 5. кого-что; разг. ҡалтыратыу; его ко
лотит лихорадка уны биҙгәк (тапма) ҡалтырата 

колотйться несов. 1. бәрелеү, һуғылыу, 
ҡалтырау; от ветра ставни колотились о стены 
тәҙрә ҡапҡастары елдән стенаға бәрелде; зубы 
колотйлись один о другой тештәре тешкә теймәй 
ҡалтырай 2. разг. (о сердце) дөпөлдәү, дөп-дөп 
итеү; сердце сильно колотится йөрәк ныҡ 
дөпөлдәй 3. страд, от колотйть 2

КОЛОТУШКА ж 1. туҡмаҡ, бәләк; коло
тушка для коноплй киндер туҡмағы 2. шалтыр- 
маҡ, шаҡылдауыҡ; вдалй слышалась колотушка 
сторожа алыҫта ҡарауылсының шаҡылдауығы 
ишетелде 3. обычно мн. колотушки; прост. 
туҡмаҡ; надавать колотушек туҡмаҡ ашатыу 

КбЛОТЫ Й I, -ая, -ое 1. прич. от колоть I; 
2. прил. сәнселгән; колотый штыком штык 
менән сәнселгән; колотая рана сәнсеүҙән калган 
яра, сәнселгән яра

КбЛОТЫ Й II, -ая, -ое 1. прич. от колоть II;
2. прил. ярылған, туралған, ваҡланған; колотый 
топором балта менән ярылған; колотый сахар 
ваҡланған шәкәр; колотые дрова ярылған утын 

К О Л бТ Ь I несов. 1. кого-что сәнсеү, ҡаҙау; 
щебень колет ноги ваҡланған таштар аяҡты 
сәнсә; колоть иглой энә менән сәнсеү 2. что, в 
чём и без доп., безл. сәнсеү; в боку колет 
ҡабырға сәнсә 3. кого-что сәнсеү, һуйыу, 
боғаҙлау; колоть штыком штык менән сәнсеү; 
колоть свиней сусҡа һуйыу 4. перен. сәнсеү, 
сағыу, әйтеү; колоть язвительными словами 
сәнскеле һүҙҙәр (менән сағыу) әйтеү ♦ колоть 
глаза кому, чем күҙенә төртөп әйтеү; правда гла
за колет тура әйткән туғанына ярамаған; (тем
но,) хоть глаз колй (выколи) дөм ҡараңғы, 
күҙгә төртһәң дә күренмәй



КОЛЯСКА
колбть II несов. что ярыу, ваҡлау, ватыу; 

колбть орехи сәтләүек ярыу; колбть лёд боҙ ва
тыу; колбть сахар шәкәр ваҡлау

колбться I несов. сәнсеү; хвоя колется
ылыҫ сәнсә

колбться II несов. 1. ярылыу, ватылыу, 
ваҡланыу; осйновые дрова хорошо колются
уҫаҡ утын яҡшы ярыла 2. страд, от колбть II 

КОЛОШЁНИЕ с башаҡланыу, баш ебәреү, 
баш ҡоҫоу; колошение пшенйцы бойҙай ба- 
шаҡланыуы

КОЛПАК м 1. ҡалпаҡ; войлочный колпак
кейеҙ ҡалпаҡ; колпак с позументом уҡалы ҡал
паҡ 2. (покрышки) ҡалпаҡ, ҡапҡас; деревянный 
колпак ағас ҡапҡас ♦ держать под (стек
лянным) колпаком кого өф итеп тотоу, ел-ямғыр 
тейҙермәү; под (стеклянным) колпаком (жить, 
находйться) михнәт күрмәйенсә (йәшәү һ.б.)

КОЛТУН м\ вет., мед. сәс кейеҙләнеү (ауы
рыу төрө)

КОЛУМБАРИИ м колумбарий (яндырылған 
мәйеттең көлөн һаҡлау урыны)

КОЛУН м һәрпәк; тяжёлый колун ауыр 
һәрпәк

К О Л Х бЗ м (коллективное хозяйство) кол
хоз (коллектив хужалыҡ)', передовой колхоз 
алдынғы колхоз

КОЛХбЗНИ К м и КОЛХбЗНИ ЦА ж кол 
хозсы; собрание колхозников колхозсылар йы
йылышы

КОЛХбЗНЫ И, -ая, -ое колхоз ...ы; кол
хозные поля колхоз баҫыуҙары; колхозный 
рынок колхоз баҙары

КОЛЧАН м ҡорман, һаҙаҡ, ҡалъян 
КОЛЧЕДАН м; мин. колчедан; мёдный кол

чедан баҡыр колчеданы; сёрный колчедан 
көкөрт колчеданы

КОЛЧЕДАННЫЙ, -ая, -ое 1. колчедан ...ы; 
колчеданные залежи колчедан ятҡылыҡтары 
2. колчеданлы; колчеданные руды колчеданлы 
мәғдән

КОЛЫБЁЛЬ ж 1. бишек, сәңгелдәк; качать 
колыбель бишек бәүелтеү 2. перен., высок, би
шек; колыбель революции революция бишеге 
♦ с колыбели; от колыбёли тыуған көндән үк 

КОЛЫБЁЛЬНЫЙ, -ая, -ое бишек ...ы, 
сәңгелдәк ...ы; колыбельная песня бишек йыры 

КОЛЫМАГА ж\ пренебр. ҙур, ауыр арба 
КОЛЫХАТЬ несов. что тулҡынландырыу, 

һелкетеү, сайҡалдырыу, елберләтеү; ветер ко
лышет рожь ел арышты сайҡалдыра; колыхать 
знамёна байраҡтарҙы елберләтеү

КОЛЫХАТЬСЯ несов. тулҡыныу, һелкенеү, 
сайҡалыу, елберләү; ковыль колышется на вет
ру ҡылған елдә тулҡынлана; знамёна колышут
ся байраҡтар елберләй

КОЛЫХНУТЬ сов. см. колыхать 
колыхнуться сов. см. колыхаться

КОЛЬЁ с нескл. колье (аҫыл таштарҙан 
йәки ынйылы муйынсаҡ)

КОЛЬНУТЬ сов. см. колоть I 1, 2, 4 
КОЛЬРАБИ ж нескл. кольраби (кәбеҫтә 

төрө)
КОЛЬТ м кольт (револьвер тѳрѳ) 
КОЛЬЦЕВАНИЕ с см. кольцевать; кольце

вание птиц ҡоштарҙы балдаҡлау
КОЛЬЦЕВАТЬ несов.', спец. 1. кого (о пти

цах, рыбах) балдаҡлау, балдаҡ кейҙереү (фәнни 
тикшеренец маҡсаты менән) 2. что (о деревь
ях)  дүңгәләкләү, ҡулсалау (агас буйга цҫмәһен 
өсөн дцңгәләкләп ҡабыгын һыҙырыу, зарарлы 
бөжәктәр црмәләмәһен өсөн агас олонона 
дцңгәләкләп ыҫмала һөртөц)

КОЛЬЦЕВбЙ, -ая, -ое 1. түңәрәк ...ы; коль
цевая форма түңәрәк формаһы 2. түңәрәк, 
дүңгәләк һымаҡ; кольцевой маршрут түңәрәк 
маршрут; кольцевое окружение әоен. дүңгәләк 
һымаҡ ҡамау

кольцб с 1. дүңгәләк, сыңға; кольцб для 
ключей асҡыс дүңгәләге; кольцб парашюта па
раннот сыңғаһы; стальное кольцб тимер сыңға
2. (украшение) балдаҡ, йөҙөк; обручальное 
кольцб никах балдағы; кольцб с бриллиантом
бриллиантлы йөҙөк 3. чего (то, что имеет фор
му такого предмета) дүңгәләк; пускать кольца 
дыма төтөн дүңгәләктәре ебәреү 4. (конечный 
пункт маршрута транспорта) әйләнеш; трам
вайное кольцб трамвай әйләнеше ♦ годйчные 
кольца бот. йыллыҡ балдаҡ (агаста)

КбЛЬЧАТЫЙ, -ая, -ое 1. дүңгәләкле, сың
ғалы; кольчатая сеть дүңгәләкле селтәр 2. зоол. 
балдаҡлы; кольчатые черви балдаҡлы селәү
сендәр; кольчатая змея балдаҡлы йылан

КОЛЬЧУГА л  : һайман, тимер күлдәк; надеть 
кольч5ту һайман кейеү

КОЛібЧИЙ, -ая, -ее 1. сәнскәкле, сәнскеле, 
энәле; (об усах, бороде) сәнскәк; колючий кус
тарник сәнскәкле ҡыуаҡ; колючая проволока 
сәнскеле тимер сыбыҡ 2. (вызывающий болез
ненное ощущение) сәнсеп алғандай, сағып алған
дай; колючая боль сәнсеп алғандай ауыртыу
3. перен. әсе, төртмә; колючее слово төртмә һүҙ 

КОЛЙЧКА ж сәнскәк, сәнске, энә; колючки
кактуса кактус сәнскеһе; колючки ежа терпе 
энәһе

КбЛЮШКА ж терпе балыҡ 
кблющий, -ая, -ее 1. прич. от колбть I;

2. прил. осло, сәнскеле, сәнсеүсән, ҡаҙалыусан, 
сәнсә (ҡаҙай) торған; колющие органы у насе
комых бөжәктәрҙең сәнсә торған ағзалары
3. прил. сәнсеп-сәнсеп алған; колющая боль в 
боку ҡабырғаның сәнсеп-сәнсеп ауыртыуы

КОЛЯДА ж коляда (Раштыуа байрамы 
ваҡытында йыр менән цткәрелә торган йола) 

КОЛЙСКА ж коляска (1. көймәле арба 
2. балалар арбаһы 3. махсус арба)\ коляска 
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ком
для инвалйдов ғәриптәр коляскаһы; мотоцикл с 
коляской коляскалы мотоцикл

КОМ м йомарлам, йомарлаҡ; ком глйны бал
сыҡ йомарламы; ком снега ҡар йомарлағы; ле 
пйть снежные комья ҡар йомарлау ♦ ком в 
горле тамаҡтағы төйөн; ком подступйл (подка- 
тйлся) к горлу тамаҡҡа төйөн ултырҙы; первый 
блин комом тәүге эш — кәүеш (ҡыйыш)

КбМ А л к; мед. кома (тәрәп йоҡоға оҡшаған 
иҫһеҙ хәл)

КОМАНДА ж\ ө разн. знач. команда; подать 
команду команда биреү; принять команду ко
манданы ҡабул итеү; под командой офицера 
офицер командаһы (ҡулы) аҫтында (буйынса), 
офицер командалығында; военная команда 
хәрби команда; пожарная команда янғын һүнде
реү командаһы; спасательная команда ҡотҡарыу 
командаһы; команда крейсера крейсер коман
даһы; футбольная команда футбол командаһы ♦ 
как по команде берҙәм, дәррәү

КОМАНДАРМ м (командующий армией) ко
мандарм (ғәскәр башлығы)

КОМАНДИР м командир; командир полка 
полк командиры; командир рбты рота команди
ры; командир дружйны дружина командиры 

КОМАНДИРОВАНИЕ с см. командировать 
КОМАНДИРОВАННЫЙ, ая, -ое 1. прич. 

от командировать 2. прил. командировкаға 
ебәрелгән, командировкалағы; командирован
ные курсанты командировкалағы курсанттар 

КОМАНДИРОВАТЬ сов., несов. кого-что 
командировкаға ебәреү

КОМАНДИРОВКА ж 1. см. командировать 
2. командировка, сәфәр; получать командировку 
командировка алыу; направить в командировку 
командировкаға ебәреү

КОМАНДИРОВОЧНЫЙ, ая, ое 1. коман- 
дировка .. .ы; командировочные расходы коман 
дировка сығымы 2. в знач. сущ. командировоч
ные мн. командировка аҡсаһы ♦ командировоч
ное удостоверение командировка танытмаһы 

КОМАНДИРСКИЙ, -ая, -ое 1. командир 
...ы; командйрский опыт командир тәжрибәһе; 
командйрская обязанность командир вазифаһы 
2. перен. командирҙар ...ы; командйрский тон 
командирҙар тоны

к о м а н д н ы й , -ая, -ое 1. команда ...ы; ко
мандное первенство команда беренселеге; ко
мандные соревнования команда ярыштары 
2. командир ...ы, командирҙар ...ы, командир
лыҡ ...ы; командный состав командирҙар соста
вы; командные кадры команда кадрҙары 3. өҫ
төнлөклө, өҫтөнлөк итеүсе, юғары; командное 
положение юғары дәрәжә ♦ командная высота 
(позйция) әоен. әһәмиәтле бейеклектәр; ко
мандный пункт команда пункты; командный со
став: 1) хәрби етәкселек составы; 2 ) етәкселәр 
составы

КОМАНДОВАНИЕ с 1. см. командовать
2. собир.; спец. командование, командирҙар; 
верховное командование юғары командование; 
командование полка полк командованиеһы 

КОМАНДОВАТЬ несов. 1. команда биреү; 
командовать зычным голосом яңғырауыҡлы, 
көр тауыш менән команда биреү 2. чем команда
лау, командалыҡ итеү; командовать парадом па
рад менән командалыҡ итеү; командовать ротой 
рота менән командалыҡ итеү 3. кем-чем, над 
кем-чем и без доп. бойороу, бойороҡ биреү, бо
йороп тороу; он не любит, когда над ним ко
мандуют ул үҙ өҫтөнән бойороп торғанды 
яратмай

КОМАНДОР м командор (1. тар. Урта бы
уатта рыцарҙар орденындағы юғары дәрәжә 
2. спорт ойошмалары етәксеһе)

к о м а н д у ю щ и й , -ая, -ее 1. прич. от ко
мандовать 2. в знач. сущ. командующий м баш 
лыҡ, командующий; командующий армией 
ғәскәр башлығы, армия командующийы

КОМАР м серәкәй; малярййный комар тапма 
серәкәйе ♦ комар носу (носа) не подточит 
бәйләнерлек урын юҡ, кәмселеге юҡ

КОМАРИНЫЙ, -ая, -ое серәкәй ...ы; кома
риный укус серәкәй тешләүе

КОМ АТбЗНЫ Й, -ая, -ое мед. кома ...ы; ко
матозное состояние кома хәле

КОМБАЙН м комбайн; рольный комбайн 
күмер комбайны; самоходный комбайн 
үҙйөрөшлө комбайн; зерноуборочный комбайн 
ашлыҡ уры^г комбайны

КОМБАЙНЕР и разг. КОМБАЙНЁР м, 
КОМБАЙНЕРКА разг. и прост. КОМБАЙ 
HEPUIA ж комбайнсы

КОМБАЙНОВЫЙ, -ая, -ое 1. комбайн ...ы; 
комбайновый завод комбайн заводы 2. комбайн 
менән; комбайновая уборка зерна комбайн 
менән ашлыҡ урыу

КОМБАТ м комбат (1. батальон командиры 
2 .  батарея командиры)

КОМБИЖИР м ҡатнаш май, комбижир 
КОМ БИКбРМ  м ҡатнаш аҙыҡ, комбикорм 
КОМБИНАТ м комбинат; мясо-молочный 

комбинат ит һөт комбинаты; комбинат бытового 
обслуживания көнкүреш хеҙмәте күрһәтеү ком
бинаты; учебный комбинат уҡыу комбинаты 

КОМБИНАТОР м; разг., шутл., upon, сос 
(йылғыр) кеше, комбинатор

КОМБИНАТбРНЫ Й, ая, ое спец, комби 
наторлы; комбинаторный анализ комбинаторлы 
анализ

КОМБИНАЦИбННЫЙ, ая, ое спец, ком 
бинация ...ы, комбинациялы; комбинационная 
таблица комбинация таблицаһы; комбина
ционная игра комбинациялы уйын

КОМБИНАЦИЯ ж комбинация (1. бер төр
лө нәмәләрҙе берләштерец, ҡушыу 2. хәйләле 
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КОММЕНТАРИЙ
юл, хәйләгә ҡоролған алым 3. спорт, йѳрѳш, 
юл, аҙым 4. ҡатын-ҡыҙҙың эске щлдәге); 
шахматная комбинация шахмат йөрөшө; комби
нация цифр цифрҙар комбинацияһы; ловкая 
комбинация хәйләле комбинация

КОМБИНЕЗОН м комбинезон (курткаһы 
менән салбары тоташ тегелгән кейем); 
детский комбинезон балалар комбинезоны

КОМБИНИРОВАННЫЙ, ая, -ое ҡатнаш, 
төрлө нәмәләрҙән торған, ҡорамалап эшләнгән; 
комбинйрованные корма ҡатнаш аҙыҡ; комби
нированное платье ҡорамалап тегелгән күлдәк 

КОМБИНИРОВАТЬ несов. 1. что берләште
реү, аралаштырыу, ҡатнаштырыу, аралап ҡу
шыу, комбинациялау; комбинйровать краски бу
яуҙарҙы аралап ҡушыу 2. разг. (строитъ ком
бинацию) комбинация яһау, юлын табыу

КОМЕДИАНТ м 1. у cm. кәмитсе, кәмит уй
наусы, комедиант 2. презр. ике йөҙлө кеше, мо
нафик

КОМЕДИАНТСТВО с; презр. ике йөҙлөлөк, 
монафиҡлыҡ; вйдеть злобу и комедиантство 
асыу һәм монафиҡлыҡты күреү

КОМЁДИЯ ж 1. лит., театр, комедия; 
классйческая комедия классик комедия; писать 
комедию комедия яҙыу; ставить комедию коме
дия ҡуйыу 2. презр. ике йөҙлөлөк, монафиҡлыҡ 
♦ разыгрывать (ломать, играть и т.п.) комедию 
ҡыланыу

КбМ ЕЛЬ м төп (яҡ), аҫҡы өлөш (ағастың, 
цләндең, сәстең тамырға кцскән ере); класть 
бревно комлем бүрәнәне төп яғы менән һалыу 

КОМЕНДАНТ м комендант; комендант 
крепости ҡәлғә коменданты; комендант города 
ҡала коменданты; комендант общежития ятаҡ 
коменданты

КОМЕНДАНТ с к и й  , -ая, -ое комендант 
...ы; комендантский патруль комендант патруле; 
комендантский час комендант сәғәте (кцрһә- 
телгән сәгәттәрҙә урамга сыгырга тыйылган 
ваҡыт)

КОМЕНДАТУРА ж комендатура (комен
дант урынлашҡан бина һәм комендант етәксе
лек иткән учреждение); пропуск выдаётся в ко
мендатуре пропуск комендатурала бирелә 

КОМЁТА ж комета, ҡойроҡло йондоҙ кбми мн. нескл. 1. (ед. коми м и ж) ко
миҙар, коми халҡы 2. в знач. прил. коми ...ы; 
коми язык коми теле

КОМИЗМ м комизм, көлкөлөлөк, мәрәкәлек, 
мәҙәклек; комизм положения хәлдең мәҙәклеге; 
комизм игры актёра актёр уйынының мәрәкәлеге кбмик м 1. комик (комедияла уйнаусы ак
тёр) 2. разг. мәҙәксе, кәмитсекбмикс м комикс (мажараларға ҡоролған 
рәсемле хикәйә жанры)

К бМ И  ПЕРМЯКЙ мн. коми-пермяктар, 
коми-пермяк халҡы / /  ед. коми-пермяк м коми-

пермяк ир-аты; коми-пермячка ж коми-пермяк 
ҡатын-ҡыҙы

К бМ И  ПЕРМЙЦКИЙ, -ая, -ое коми-пермяк 
...ы; коми пермяцкий язык коми-пермяк теле 

КОМИССАР м комиссар ♦ военный комис
сар хәрби комиссар

КОМИССАРИАТ м комиссариат ♦ военный 
комиссариат хәрби комиссариат

к о м и с с и о н е р  м комиссионер (һатыу- 
алыу эшендә аралашлыҡ итецсе кеше)

КОМИССИбННЫЙ, ая, ое 1. комиссия 
...ы, комиссион; комиссионный договор комис 
сия килешеүе; комиссионный магазйн комисси
он магазин; комиссионный товар комиссион тау
ар 2. е знач. сущ. комиссионные мн. комиссия 
аҡсаһы

КОМИССИЯ I ж комиссия (1. ғәҙәттә, 
сауҙа менән бәйле эштә билдәле хаҡҡа цтәлә 
торған йомош 2. махсус магазиндың шәхси ке
шегә нимәһендер һатышып биргән ярҙамы); 
сдать вещи на комиссию әйберҙәрҙе комиссияға 
тапшырыу; приём на комйссию музыкальных 
инструментов комиссияға музыка ҡоралдарын 
ҡабул итеү

КОМИССИЯ II ж комиссия; избирательная 
комйссия һайлау комиссияһы; приёмная ко-
мйссия ҡабул итеү комиссияһы; врачебная ко
мйссия врачтар (табиптар) комиссияһы

КОМИССОВАТЬ сов., несов. кого; разг. ко
миссиянан үткәрмәү; комиссован по болезни ау
ырыуы арҡаһында комиссиянан үткәрмәнеләр, 
хеҙмәткә яраҡһыҙ

к о м и т е т  м комитет; комитет ветеранов 
труда хеҙмәт ветерандары комитеты

КОМЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. комедия ...ы; ко- 
мйческий сюжет комедия сюжеты; комйческий 
актёр комедия актеры 2. комик ...ы; комйческий 
талант комик талант 3 .см . комичный ♦ комйче- 
ская опера комик опера

КОМИЧНЫИ, ая, ое көлкө(лө), мәҙәк, 
мәрәкә, ҡыҙыҡ(лы); комичный вид көлкөлө 
ҡиәфәт; комйчная история мәҙәк ваҡиға

КбМКАТЬ несов. что 1. йомарлау, уҡмаш
тырыу; комкать в руках бумагу ҡулда ҡағыҙ йо
марлау 2. перен., разг. ашығыс ҡыҫҡартыу 
(бөтөрөү); комкать разговор әңгәмәне ашығыс 
бөтөрөү

КОМКОВАТЫЙ, -ая, -ое суғырмаҡлы; ком
коватая почва (уғырмаҡлы ер

КбМ ЛЕВЫ И, -ая, -ое аҫҡы өлөш ...ы; 
комлевая часть ствола олондоң аҫҡы өлөшө комлистыи, -ая, -ое йыуан төплө, аҫҡы 
өлөшө йыуан; комлистые брёвна йыуан төплө 
бүрәнәләр

КОММЕНТАРИИ м 1. комментарий, аңлат
ма, төшөндөрмә; рукопись с комментарием
аңлатма бирелгән ҡулъяҙма 2. обычно мн. ком
ментарии (рассуждения) асыҡлау, асыҡлама, 
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КОММЕНТАТОР
аңлатма ♦ комментарии излишни асыҡлауҙың 
кәрәге юҡ

КОММЕНТАТОР м комментатор, аңлатма 
биреүсе; опытный комментатор тәжрибәле ком
ментатор

КОММЕНТАТОРСКИЙ, ая, -ое коммента 
тор ...ы, аңлатма биреүсе ...ы; комментаторская
кабина комментатор кабинаһы

КОММЕНТИРОВАТЬ сов., несоә. что ком
ментарий (аңлатма) биреү; комментировать 
текст тексҡа комментарий биреү; комментйро 
вать события ваҡиғаларға аңлатма биреү

КОММЕРСАНТ м коммерсант, сауҙагәр, 
малтабар

к о м м е р ц и я  ж коммерция, сауҙа; зани
маться коммерцией сауҙа менән шөғөлләнеү 

КОММЕРЧЕСКИЙ, -ая, -ое коммерция ...ы, 
сауҙа ...ы; коммерческое предприятие коммер 
ция предприятиеһы; коммерческая деятельность 
сауҙа эшмәкәрлеге ♦ коммерческий директор 
коммерция директоры (предприятие директо
рының тәьмин итец, һатыу буйынса урын
баҫары)

КОММИВОЯЖЁР м коммивояжёр (берәй 
предприятиеның тауар өлгөләрен кцрһәтеп 
йөрөп, заказ йыйыусы агент)

КОММУНА ж коммуна (1. хеҙмәт һәм 
мөлкәт уртаҡлыгы нигеҙендә берләшкән кол
лектив 2 .  ҡайһы бер сит илдәрҙә тцбәнге 
администратиә-территориалъ берәмек)', тру
довая коммуна хеҙмәт коммунаһы ♦ Парйжская 
коммуна ист. Париж коммунаһы; сельско
хозяйственная коммуна ауыл хужалығы ком 
мунаһы

КОММУНАЛЬНЫЙ, ая, ое 1. коммуна 
...ы; коммунальные выборы коммуна һай 
лауҙары 2. коммуналь; коммунальное строи
тельство коммуналь төҙөлөш; коммунальное хо
зяйство коммуналь хужалыҡ; коммунальные ус
луги коммуналь хеҙмәтләндереү ♦ комму
нальная квартира коммуналь фатир

КОММУНАР м коммунар (1. тар. Париж 
коммунаһында ҡатнашыусы 2 .  коммуна агзаһы) 

КОММУНИЗМ м коммунизм ♦ военный 
коммунизм хәрби коммунизм

КОММУНИКАБЕЛЬНЫЙ, ая, ое тиҙ 
(еңел) аралашыусан, тиҙ (еңел) аралаша торған; 
коммуникабельный человек еңел аралашыусан 
кеше

КОММУНИКАТИВНЫЙ, ая, ое лингв. 
коммуникатив ...ы, аралашыу ...ы; коммуника- 
тйвная функция языка телдең аралашыу функ
цияһы

КОМ М УНИКАЦИбННЫ Й, ая, ое
бәйләнеш ...ы, элемтә ...ы, коммуникация ...ы; 
коммуникационная лйния элемтә линияһы

КОММУНИКАЦИЯ ж 1. спец. бәйләнеш, 
элемтә, коммуникация; водные коммуникации

һыу юлы бәйләнеше; перерезать коммуникации 
протйвника дошмандың коммуникацияһын өҙөү; 
тепловые коммуникации йылылыҡ коммуника
циялары 2. лингв, коммуникация, аралашыу; 
речь как средство коммуникации тел аралашыу 
сараһы

КОММУНИСТ м коммунист 
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое 1. комму

нистик; коммунистйческое общество коммунис 
тик йәмғиәт 2. коммунист ...ы; коммунистйчес- 
кая партия коммунистар партияһы

КОММУТАТОР м коммутатор (1. электр 
тогын тоташтырыу, өҙөц йәки йцнәлешен 
цҙгәртец ҡулайламаһы 2. телефон элемтәһен 
ҡул менән тоташтырыу өсөн ҡулайлама) 

КОММУТАЦИбННЫЙ, ая, ое эл. комму 
тация ...ы, коммутацион; коммутационная аппа
ратура коммутация аппаратураһы

к о м м у т а ц и я  ж; эл. коммутация (1. мах
сус аппаратура ярҙамында электр йцнәлеше- 
нең цҙгәртелеше 2 .  телефон, телеграф һәм ра
дио станцияларындагы электр сымдарын, ҡо
рамалдарын тоташтырыу системаһы)

к о м м ю н и к е  с нескл.', полит, коммюнике 
(хөкцмәттең халыҡ-ара әһәмиәте булган 
мәсьәләләр тураһында рәсми белдереце)

КбМНАТА ж бүлмә; квартира из трёх комнат 
өс бүлмәнән торған фатир; комната отдыха ял 
бүлмәһе; комната матери и ребёнка әсә менән ба
ла бүлмәһе ♦ меблированные комнаты йыһазлан
дырылған бүлмә (революцияга тиклем Рәсәйҙә 
иң арзан ҡунаҡхана төрө)

КбМНАТКА ж; уменыи. от комната 
КбМНАТНЫЙ, -ая, -ое бүлмә ...ы; комнат

ная дверь бүлмә ишеге; комнатные растения 
бүлмә үҫемлектәре (гөлдәре) ♦ комнатная темпе
ратура бүлмәләге температура 

комбд м комод (шкаф төрө) 
комбк м төйөрсөк, йомарлаҡ, киҫәк; бу

мажный комбк ҡағыҙ төйөрсөк; комбк глйны 
балсыҡ киҫәге ♦ сжаться в комбк шоҡрайыу, 
йомарланыу, бөршәйеү; свернуться в комбк 
(комком) см. клубок

КОМ бЛЫ Й, ая, ое туҡал; комолая корова
туҡал һыйыр

КОМПАКТНОСТЬ Ж  ЫҠСЫМЛЫҠ, ТЫҒЫҘЛЫҠ, 
компактлыҡ

КОМПАКТНЫЙ, -ая, -ое ыҡсым, тығыҙ, 
компактлы, йыйнаҡ; компактная группа ком- 
пактлы төркөм; компактный шрифт тығыҙ 
шрифт; компактное изложение йыйнаҡ итеп 
хикәйәләү

КОМПАНЕЙСКИЙ, -ая, -оеразг. аралашыу
сан, ҡатнашыусан; он человек компанейский ул 
аралашыусан кеше ♦ на компанейских началах
бер тигеҙ шарттарҙа

КОМПАНИЯ ж 1. төркөм, компания; весё
лая компания шат (күңелле) төркөм; пойтй на 

478



компост
прогулку с компанией компания менән йөрөргә 
сығыу 2. компания; акционерная компания ак
ционерҙар компанияһы ♦ в компании с кем 
берәц менән бергә, иптәш булып; за компанию; 
для компании компания өсөн, иптәш булып; не 
компания кто, кому компания (иптәш) түгел; 
водйть компанию дуҫ булыу, аралашып йөрөү; 
поддержать компанию компанияға ҡушылыу, 
компанияны күтәреү; составить компанию кому 
бергә булыу

КОМПАНЬбН м 1. иптәш, компаньон; найтй 
компаньона иптәш табыу 2. (член торговой или 
промышленной компании) компаньон

КОМПАРТИЯ ж (коммунистическая пар
тия) компартия (коммунистар партияһы)

КбМПАС м компас, ҡибланма; идтй по 
компасу ҡибланма буйынса барыу

КбМПАСНЫЙ, -ая, -ое компас ...ы, ҡиблан
ма ...ы; компасная стрелка ҡибланма уғы (теле); 
компасный курс корабля караптың компас бу 
йынса йүнәлеше

КОМПЕНСАЦИбННЫЙ, ая, ое компенса 
ция ...ы; компенсационные средства компенса 
ция аҡсаһы; компенсационный маятник тех. 
компенсация маятнигы

КОМПЕНСАЦИЯ ж компенсация; денежная 
компенсация аҡсалата компенсация; компен
сация порока сердца мед. йөрәк ауырыуы ком
пенсацияһы; компенсация компаса тех. компас 
компенсацияһы

КОМПЕНСЙРОВАТЬ сов., несоә. что1. ҡаплау, компенсация биреү; компенсировать 
убытки зыянды ҡаплау 2. (уравновесить) ком- 
пенсациялау, тиңләштереү, тигеҙләү

КОМПЕТЕНТНОСТЬ ж  1. (осведомлён
ность) компетентлыҡ, белдеклелек, белгәнлек; 
проявить достаточную компетентность в деле 
эштә етерлек компетентлыҡ күрһәтеү 2. (авто
ритетность) нигеҙлелек, төплөлөк; компе
тентность суждения фекерҙең нигеҙлелеге 3. юр. 
(правомочность) тулы хоҡуҡлылыҡ; компе
тентность судебного органа суд органының ту 
лы хоҡуҡлылығы

КОМПЕТЕНТНЫЙ, -ая, -ое 1. компетентлы, 
белдекле, үҙ эшен белгән; компетентный врач үҙ 
эшен белгән врач 2. нигеҙле, төплө; компе
тентное мнение нигеҙле фекер 3. юр. тулы 
хоҡуҡлы; компетентная организация тулы хо 
ҡуҡлы ойошма

КОМПЕТЕНЦИЯ ж компетенция (1. кемгә
лер яҡшы таныш булган эш йәки фән әлкәһе
2. айырым ойошма йәки кешенең вазифаһында 
булган эш һәм мәсьәлә)

КОМПИЛИРОВАТЬ несов. что компиляция 
яһау, компиляциялау

КОМПИЛЯТЙВНЫЙ, ая, ое компилятив, 
компиляцияланған; компилятивная статья ком
пилятив мәҡәлә

компилйция ж компиляция (1. хеҙ
мәттең цҙ аллы тикшеренецҙәр нигеҙендә 
тцгел, бцтән сыганаҡтан алынган мәглц- 
мәттәр һәм фекерҙәр нигеҙендә яҙылышы
2. шул юл менән яҙылган хеҙмәт); заниматься 
компиляцией компиляция менән шөғөлләнеү

КбМПЛЕКС м комплекс; архитектурный 
комплекс архитектура комплексы; сложный 
комплекс ҡатмарлы комплекс ♦ комплекс не
полноценности кәмселектәр комплексы

КбМ ПЛЕКСНЫ Й, -ая, -ое комплекслы; 
комплексная экспедиция комплекслы экспеди
ция ♦ комплексная бригада комплекслы брига
да (төрлө профессия кешеләренән торган эш 
бригадаһы)

к о м п л е к т  м комплект; комплект белья эс
ке кейемдәр комплекты; комплект учащихся 
уҡыусылар комплекты

КОМПЛЕКТАЦИЯ ж комплектлаштырыу; 
отдел комплектации комплектлаштырыу бүлеге 

КОМПЛЕКТНОСТЬ ж комплектлыҡ; ком
плектность готовых изделий әҙер әйберҙәрҙең 
комплектлығы

КОМПЛЕКТНЫЙ, -ая, -ое комплектлы; ком
плектный набор комплектлы йыйылма

КОМПЛЕКТОВАНИЕ с см. комплектовать; 
комплектование школ мәктәптәрҙе комплектлау; 
заниматься комплектованием комплектлау 
менән шөғөлләнеү

КОМПЛЕКТОВАТЬ несов. что 1. комплект
лау, комплект төҙөү; комплектовать журналы
журналдарҙы комплектлау 2. туплау, тейешле 
һанға еткереү, комплектлаштырыу; комплекто
вать библиотеку китапхананы туплау

к о м п л е к ц и я  ж кәүҙә, тән төҙөлөшө, буй- 
һын, комплекция; тучная комплекция һимеҙ 
кәүҙә

к о м п л и м е н т  м маҡтау һүҙе, комплимент; 
говорить комплимент маҡтау, маҡтап һүҙ әйтеү 

КОМПОЗИТОР м композитор; молодой ком
позитор йәш композитор

КОМПОЗЙТОРСКИЙ, -ая, -ое композитор 
...ы, композиторлыҡ ...ы; композйторский та
лант композитор һәләтлеге

КОМПОЗИЦИбННЫЙ, ая, ое композиция 
...ы; композиционная техника композиция тех 
никаһы

КОМПОЗИЦИЯ ж композиция (1. әҙәбиәт 
һәм сәнгәт әҫәрҙәренең төҙөлөшө 2. бер бөтөн 
төҙөлөшлө әҙәбиәт йәки сәнгәт һ.б. әҫәре
3. муз. музыка әҫәре яҙыу теорияһы) 

к о м п о н е н т  м; книжн. компонент (ҡат
марлы нәмәнең бер өлөшө)

КОМПОНОВАТЬ несоә. что ҡорау, ҡораш
тырыу, туплау; компоновать очередной номер 
журнала журналдың сираттағы һанын туплау 

КОМПбСТ м; с.-х. серетмә; тбрфо пере 
гнбйный компост тиреҫле торф серетмәһе 
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КОМПОСТЕР
КОМПбСТЕР м компостер, тишкес 
КОМПОСТЙРОВАТЬ несоө. что компостир- 

лау; компостйровать железнодорожный билет 
тимер юл билетын компостирлау

компбстный, -ая, -ое серетмә ...ы; ком
постная куча серетмә өйөмө; компостное удоб
рение серетмә ашламаһы

компбт м компот; компбт из яблок алма 
компоты

КОМПРЁСС м боҫлама, компресс; тёплый 
компресс йылы боҫлама; поставить компресс
боҫлама ҡуйыу

КОМПРЁССНЫЙ, -ая, -ое боҫлама ...ы, ком
пресс ...ы; компрессная бумага боҫлама ҡағыҙы 

КОМПРЁССОР м; тех. компрессор (газ, 
һауа йәки быу ҡыҫыу машинаһы); поршневой 
компрессор поршенлы компрессор

КОМПРЕССОРНЫЙ, -ая, -ое 1. компрессор 
...ы; компрессорный завод компрессорҙар 
эшләү заводы 2. компрессорлы; компрессорная 
установка компрессорлы ҡоролма

КОМПРОМЕТИРОВАТЬ несоө. кого-что 
яманат сығарыу, яманатлы итеү, абруй төшөрөү 

КОМПРОМИСС м юл ҡуйышып килешеү, 
компромисс; пойти на компромисс юл ҡуйышып 
килешеүгә барыу

КОМПРОМИССНЫЙ, ая, ое килешеп 
эшләнгән, килешеүле, компромислы; компро
миссное решение юл ҡуйышып, килешеүгә ба
рыу; килешеп эшләнгән ҡарар

КОМПЫбТЕР м компьютер (электронлы 
машинаның бер атамаһы); работать с ком
пьютером компьютер менән эшләү

комсомбл м (коммунистический союз 
молодёжи) комсомол (коммунистик йәштәр со
юзы)

КОМСОМбЛЕЦ м и КОМСОМбЛКА ж
комсомол, комсомол ағзаһы

КОМСОМбЛЬСКИЙ, -ая, -ое комсомол ...ы; 
комсомольская организация комсомол ойош 
маһы

КОМСбРГ м (комсомольский организатор) 
комсорг

КОМСОСТАВ м команда составы; комсостав 
полка полктың команда составы

КОМ Ф бРТ м комфорт, уңайлыҡ; жить с 
комфортом комфорт менән йәшәү

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ и К О М Ф бРТ  
ныи, -ая, -ое комфортлы, бөтә уңайлыҡтары 
булған; комфортабельная гостиница комфортлы 
ҡунаҡхана

КОН м кон (1. бәкәлсәй, бура һ.б. уйында 
атҡан әйбер барып төшөргә тейешле урын
2. отош уйынында уйын аҡсаһын ҡуйган урын
3. бер тапҡыр уйналган уйын); поставить 
деньги на кон аҡсаны конға ҡуйыу; сыграть 
одйн кон бер кон уйнап алыу ♦ на кону хәүеф

өҫтөндә, ҡыл өҫтөндә; ставить на кон что 
ҡурҡыныс хәлгә ҡуйыу

КОНВЁЙЕР м конвейер; ленточный кон
вейер таҫмалы конвейер ♦ зелёный конвейер
йәшел конвейер (малдарҙы яҙҙан алып көҙгә 
тиклем йәшел аҙыҡ менән тәьмин итец сис
темаһы)

КОНВЕЙЕРНЫЙ, -ая, -ое конвейер ...ы; 
конвейерная система конвейер системаһы

КОНВЁНТ м конвент (ҡайһы бер илдәрҙә 
махсус хоҡуҡ менән һайлана торган закон 
сығарыусы ойошма) ♦ Национальный конвент 
Милли конвент (беренсе Франция Республи
каһында 1792 й. 21 сентябренән алып 1795 й. 
26 октябренә тиклем иң югары һайланма 
орган)

КОНВЕНЦИбННЫ Й, ая, ое конвенция 
...ы, килешеү ...ы; конвенционный тарйф кон
венция тарифы

к о н в е н ц и я  ж конвенция, килешеү (айы
рым бер мәсьәлә буйынса халыҡ-ара килешец); 
железнодорожная конвенция тимер юл конвен 
цияһы; заключйть конвенцию килешеү төҙөү 

КОНВЕРСИбННЫ Й, ая, ое фин. конвер 
сия ...ы; конверсионный заём конверсия заёмы 

к о н в е р с и я  ж; фин. конверсия (1. бер ил
дең аҡсаһын икенсе илдең аҡсаһына алмашты
рыу 2. элек сыгарылган дәцләт заёмы шарт
тарының цҙгәртелеце 3. оборона сәнәгәтен ха
лыҡ ҡулланыуы тауарҙары сыгарыу юлына 
кцсерец)

к о н в е р т  м 1. (пакет из бумаги) конверт; 
вложйть письмо в конверт хатты конвертҡа 
һалыу 2. (род одеяла) конверт; завернуть мла
денца в конверт сабыйҙы конвертҡа урау

КОНВЕРТИРОВАТЬ сов., несов. что; фин. 
конверсиялау, конверсия яһау; конвертировать 
национальную валюту милли валютаны кон
версиялау; конвертировать заём заёмды конвер
сиялау

КОНВЕРТИРУЕМЫЙ, ая, ое конверсияла 
на торган, конверсияланмалы; конвертируемая 
валюта конверсиялана торган валюта

КОНВЁРТНЫЙ, -ая, -ое конверт ...ы; кон
вертная бумага конверт ҡағыҙы

КОНВОИР м 1. конвойсы, конвой кешеһе 
2. конвоир (караптарҙы оҙатып барган һаҡсы 
карап йәки самолёт)

КОНВОИРОВАТЬ несоө. кого-что конвой 
(һаҡсы төркөм) менән оҙата барыу; конвойро 
вать пленных әсирлеккә төшкәндәрҙе конвой 
менән оҙата барыуконвбй м һаҡсы төркөм, конвой (1. кем 
йәки нимәнелер һаҡлап, оҙатып барган төркөм 
2. караптарҙы оҙатып барган һаҡсы карап 
йәки самолёт)

КОНВУЛЬСЙВНЫЙ, -ая, -ое көҙән йыйыр
ғандасы (тартышҡандағы) кеүек, тартышҡаҡ, 
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КОНЕЦ
конвульсиялы; конвульсивные движения
пальцев бармаҡтарҙың көҙән йыйырғандағы 
кеүек хәрәкәте

КОНВУЛЬСИЯ ж көҙән йыйырыу (тартыу), 
конвульсия; забйться в конвульсиях көҙән йый
ырыуҙан (тартышыуҙан) ҡалтырап төшөү

КОНГЕНИАЛЬНЫЙ, -ая, -ое книжн. конге- 
ниаль, тура килгән, берҙәй; перевод конге
ниален оригиналу тәржемә төп нөсхәһенә тура 
килә

КОНГЛОМЕРАТ м конгломерат (1. кит. 
төрлө осраҡлы нәмәнең ҡатнашмаһы 2. геол. 
төрлө таш, ҡырсын, балсыҡ ҡатнашып 
ҡатҡан тау тоҡомо)

к о н г р е с с  м конгресс (1. ҙур, ғәҙәттә, ха
лыҡ-ара әһәмиәте булған ҡоролтай, кәңәшмә 
2. АҠШ-та һәм Латин Америкаһының ҡайһы 
бер илдәрендә закон сығарыу органы)

КОНГРЕССМЕН м конгрессмен, конгресс 
ағзаһы

КОНДАЧбК: с кондачка прост, аңламай- 
нитмәй, аңламаҫтан, еңел уйлап; решать вопрос 
с кондачка мәсьәләне еңел уйлап хәл итеү

КОНДЕНСАТ м; спец, конденсат (газдан 
йәки һыу боҫонан барлыҡҡа килгән шыйыҡса); 
газовый конденсат газ конденсаты

КОНДЕНСАТОР м конденсатор (1. физ. 
электр энергияһын туплау ҡорамалы 2. тех. 
быуҙы һыуға әйләндерец аппараты)

КОНДЕНСАЦИОННЫЙ, ая, ое 1. конден- 
сация ...ы, конденсациялау ..ы, тупланған, йы
йылған, туплау ...ы, йыйыу ...ы; конденса
ционные установки конденсация ҡоролмалары 
2. конденсация юлы менән алынған; конденса
ционная вода конденсация юлы менән алын
ған һыу

КОНДЕНСАЦИЯ ж; спец. см. конденсиро
вать, конденсироваться

КОНДЕНСЙРОВАТЬ сов., несов. что; спец. 
1. туплау, йыйыу; конденсировать энергию
энергия туплау 2. (превратитъ в жидкость) 
шыйыҡлыҡҡа (шыйыҡсаға) әйләндереү

КОНДЕНСЙРОВАТЬСЯ 1 . сов., несов.; 
спец, (сгуститься, стать конденсатом) ҡуйы
рыу, конденсатҡа әйләнеү; пар конденсйруется 
боҫ ҡуйыра 2. несов. страд, от конденсйровать 

КОНДИТЕР м кондитер (татлы ашамлыҡ 
әҙерләцсе белгес)

КОНДИТЕРСКИЙ, -ая, -ое 1. кондитер ...ы, 
татлы (тәм-том); кондйтерские изделия тәм-том 
ашамлыҡтар 2 . татлы ашамлыҡ, кондитер, тәм- 
том (әҙерләү, һатыу) ...ы; кондйтерская фабри
ка кондитер (тәм-том) фабрикаһы 3. в знач. 
сущ. кондйтерская ж татлы ашамлыҡ (тәм-том) 
магазины, кондитер магазины

к о н д и ц и о н е р  м кондиционер (бина
ларҙа тейешле температура, дымлылыҡ һәм 
һауа баҫымын тәьмин итецсе ҡоролма)

КОНДИЦИОНИРОВАТЬ сов., несов. что; 
спец. кондицияға (тейешле сифатҡа) еткереү, 
кондициялау; кондиционйровать воздух һауаны 
кондициялау

КОНДИЦИбННЫ Й, ая, ое 1. кондицияға 
(тейешле сифаты булған) ярашлы, кондициялы; 
кондиционные товары тейешле сифаты булған 
тауарҙар; кондиционное зерно кондициялы ор
лоҡ 2. кондициялау ...ы; кондиционная уста
новка кондициялау ҡоролмаһы

КОНДИЦИЯ ж; спец. кондиция (ниҙең дә 
булһа сифатына ҡарата ҡуйылған талап нор
маһы); кондйция зерна ашлыҡ кондицияһы

К О Н ДбВ Ы Й  и К бН Д О В Ы Й , ая, ое
1. таҙа үҙағаслы, ныҡ үҙағаслы; кондовый лес 
ныҡ (таҙа) үҙағаслы урман 2. перен. борондан 
килгән, боронғо, тәүге; кондовое купечество бо
ронғо сауҙагәрлек

К бН Д О Р м кондор (ҡош)
КОНДОТЬЁР м кондотьер (урта быуат

тарҙа И талияла аҡсаға ялланған хәрби 
төркөм башлығы)

КОНДРАШКА: кондрашка хватйл (стукнул, 
пришйб и т.п.) кого; прост, быумаһы тотто

КОНДУКТОР м кондуктор
КОНДУКТОРСКИЙ, -ая, -ое кондуктор 

...ы; кондукторская бригада кондуктор(ҙар) 
бригадаһы

КО Н ЕВбД М  ЙЫЛҠЫСЫ
КО Н ЕВбДСТВО  с йылҡысылыҡ; зани

маться коневодством йылҡысылыҡ менән 
шөғөлләнеү

КОНЕВбДЧЕСКИЙ, -ая, -ое йылҡысылыҡ 
...ы; коневодческая ферма йылҡысылыҡ 
фермаһы

КОНЕК I м 1. уменъш.-ласк. от конь 1;
2. перен. һөйләргә яратҡан нәмә; говорйть об 
этом — его любймый конёк был турала 
һөйләшеү — уның яратҡан нәмәһе (темаһы)
3. (гребенъ крыши) атлама; высокий конёк бей
ек атлама 4. (резное украшение) атсыҡ, бәләкәс 
ат; резной конёк семәрле атсыҡ ♦ морской ко
нёк зоол. ат-баш балыҡ; сесть на своего (лю- 
бймого) конька; оседлать своего конька үҙе 
яратҡан темаға әңгәмә башлау

КОНЁК II М  С М . конькй
КОНЁЦ м 1. ос, сик; конец верёвки бау осо; 

конец дороги юл сиге 2. аҙаҡ, ахыр, бөтөү; ко
нец года йыл аҙағы; конец дня көн аҙағы; ра
бота подходит к концу эш бөтөүгә бара 3. перен. 
үлем, бөтөү; тут ему и конец шуның менән ул 
үлеп китте 4. разг. яҡ; в оба конца я шёл пеш
ком ике яҡҡа ла йәйәү барҙым 5. мор. арҡан, ка
нат; причальный конец причал арҡаны 6. мн. 
концы; спец, (обрезки ткани, верёвок) киҫенте, 
ҡырҡынды ♦ без конца туҡтауһыҙ, осһоҙ- 
ҡырыйһыҙ, бөтмәҫ-төкәнмәҫ; до конца аҙағына 
тиклем, тулыһынса; под конец ахырҙа, ниһайәт;
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КОНЕЧНО
из конца в конец бер башынан икенсеһенә; одйн 
конец барыбер ҡотолоп булмаҫ; во все концы 
бөтә яҡҡа; до победного конца еңгәнгә тиклем; 
на худой конец һис юғында, һис тә булмаһа; со 
всех концов бөтә яҡтан; в конце концов ахыр 
сиктә; нет конца чему осһоҙ-ҡырыйһыҙ; конца- 
краю (края) нет осо-ҡырыйы күренмәй; (и) кон
цы в воду эҙе-юлы юҡ, эҙе лә ҡалмаған; концов 
не найтй эҙенә төшөп булмай; палка о двух кон
цах ниҙеңдер яҡшы яғы ла, насар яғы ла бар, 
таяҡ ике башлы; положйть конец чему сик ҡуй
ыу, туҡтатыу; свести концы с концами тура кил
тереү, осон осҡа ялғау; концы с концами не 
сходятся тап килмәй

КОНЕЧНО 1. вводи. ел. әлбиттә, билдәле; 
он, конечно, прав ул, әлбиттә, хаҡлы 2. части
ца ; разг. (в значении “да, разумеется”) 
әлбиттә; вы любите музыку? — Конечно һеҙ му 
зыка яратаһығыҙмы? — Әлбиттә

к о н е ч н о с т и  мн. (ед. конечность ж) (у 
человека) аяҡ-ҡул, ослоҡ; (у животных и на
секомых) аяҡ, һан; передние конечности 
ал(ғы) һан

к о н е ч н ы й , -ая, -ое 1. сикле, сиге булған; 
жизнь конечна, а время бесконечно ғүмер сик 
ле, ә ваҡыт сикһеҙ 2. (последний) һуңғы, 
аҙаҡҡы; конечная станция һуңғы станция 
3. һуңғы, төп; конечный результат төп һөҙөмтә 
♦ в конечном счёте ахыр сиктә 

КОНИНА ж  йылҡы ите 
КОНЙЧЕСКИЙ, ая, ое 1. конус ...ы; ко 

нйческая поверхность конус йөҙө 2. (имеющий 
форму конуса) конус рәүешле (рәүешендәге); 
конйческая крыша конус рәүешендәге ҡыйыҡ 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ ж см. конкретизировать 
КОНКРЕТИЗЙРОВАТЬ сов., несов. что 

конкретлаштырыу, аныҡлау, асыҡлау
к о н к р е т н ы й , -ая, -ое конкрет, аныҡ, 

билдәле; конкретный пример конкрет миҫал 
КОНКУРЕНТ М  и КОНКУРЁНТКА ж  кон 

курент, көнәркәш
к о н к у р е н т н ы й , -ая, -ое конкуренция, 

көнәркәшлек; конкурентная борьба көнәркәш- 
лек көрәше

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ж  конку 
ренцияға (көнәркәшлеккә) һәләтлек; конкурен
тоспособность предприятий предприятиеларҙың 
көнәркәшлек һәләтлеге

КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЙ, ая, ое кон 
куренцияға (көнәркәшлеккә) һәләтле; конкурен
тоспособные фирмы конкуренцияға һәләтле 
фирмалар

к о н к у р е н ц и я  ж конкуренция, көнәр
кәшлек ♦ вне конкуренции тиңе юҡ, сағыш
тырғыһыҙ яҡшы

КОНКУРИРОВАТЬ несов. 1. конкурентлыҡ 
(көнәркәшлек) итеү, көнәркәшеү, конкуренция 
алып барыу; эти два театра конкурйруют между

собой был ике театр үҙ-ара конкуренция алып 
бара; эти две промышленные фйрмы конку
рйруют между собой был ике сәнәғәт фирмаһы 
үҙ-ара конкурентлыҡ итә 2. перен. (не усту
пать) ҡалышмау, тиң булыу

КОНКУРС м конкурс; конкурс курайстов 
ҡурайсылар конкурсы; подать работу на 
конкурс эште конкурсҡа тапшырыу; пройтй по 
конкурсу конкурс буйынса (конкурстан) үтеү 

КОНКУРСАНТ М  и КОНКУРСАНТКА ж  

конкурста ҡатнашыусы
КОНКУРСНЫЙ, -ая, -ое конкурс ...ы; 

конкурсные экзамены конкурс имтихандары; 
конкурсное сочинение конкурс иншаһы 

кОнник м атлы ғәскәр 
КОННОЗАВОДСТВО с йылҡы үрсетеү 

заводы
КОННЫЙ, -ая, -ое 1. ат ...ы, йылҡы ...ы; 

конные скачки ат сабышы; конная ярмарка
йылҡы йәрминкәһе; конная дорога ат юлы 
2. (приводимый в движение конями) атлы, ат 
менән; конная молотйлка ат молотилкаһы; 
конная тяга ат көсө менән; кбнная косйлка ат 
косилкаһы 3. һыбайлы, атлы; кбнная армия 
атлы ғәскәр ♦ конный завод йылҡы үрсетеү 
заводы

КОНОВАЛ м йылҡы имсеһе (дауалаусыһы) 
коновОд м ат ҡараусы 
кОновязь ж 1. ат бәйләү урыны (баға

наһы) 2. ат бәйләгес (көтөцлектә ат тоягын 
бәйләц өсөн бау)

КОНОКРАД м ат ҡарағы 
КОНОПАТИТЬ несов. что (паклей, пень

кой) һыҙлыҡлау; (мхом) мүкләү; конопатить из
бу өйҙө мүкләү; конопатить щёли ярыҡтарҙы 
һыҙлыҡлау

КОНОПАТЫЙ, -ая -ое разг. (веснушчатый) 
һипкелле; (рябой) шаҙра

коноплй ж киндер, тарма 
конопляник м киндер (тарма) сәселгән 

ер, тармалыҡ, киндер (тарма) баҫыуы 
КОНОПЛЙНКА ж киндер турғайы 
коноплйный, -ая, -ое 1. киндер (тарма); 

конопляное сёмя киндер орлоғо 2. киндер, 
киндер ...ы, киндерҙән; конопляная пряжа кин
дер еп; конопляное масло киндер майы

КОНСЕРВАТИВНОСТЬ ж консерваторлыҡ; 
консерватйвность взглядов ҡараш консерва 
торлығы

КОНСЕРВАТИВНЫЙ, ая, ое 1. иҫке ҡа
рашлы, консерватив; консерватйвный человек
иҫке ҡарашлы кеше 2. мед. консерватив (хирур
гия ысулы ҡулланмай)', консерватйвные методы 
лечения дауаларҙың консерватив ысулдары 

КОНСЕРВАТИЗМ м консервативлыҡ, кон
серватизм; консерватизм мышления фекерләү
ҙең консервативлығы



КОНСТРУИРОВАТЬ
КОНСЕРВАТОР м 1 . консерватор, иҫке 

ҡарашлы (кеше) 2 . полит, консерватор (консер
ватив сәйәси фирҡә ағзаһы)

КОНСЕРВАТбРИЯ ж консерватория (юға
ры музыка уҡыу йорто); окончить консерва
торию консерватория тамамлау

КОНСЕРВАТОРСКИЙ, -ая, -ое консерватор 
...ы; консерваторские прйнципы консерватор 
принциптары

КОНСЕРВАТбРСКИЙ, -ая, -ое консервато
рия ...ы; консерваторское образование консер 
ватория белеме

КОНСЕРВАЦИЯ ж см. консервйровать 2 , 3
КОНСЕРВИРОВАТЬ сов., несоә. что 

1. консервалау; консервйровать огурцы ҡыяр 
консервалау 2 . спец. боҙолоуҙан (сереүҙән) 
һаҡлау; консервйровать археологйческие на
ходки археологик табыштарҙы боҙолоуҙан 
һаҡлау 3. туҡтатып тороу, ваҡытлыса туҡтатыу; 
консервйровать завод заводты туҡтатып тороу 

КОНСЁРВНЫЙ, -ая, -ое консерва ...ы; кон
сервный нож консерва бысағы

КОНСЁРВЫ мн. консерва; овощные кон
сервы йәшелсә консерваһы

КОНСИЛИУМ м консилиум (ауырыуҙы дау
алау юлдарын билдәләц тураһында табиптар 
кәңәшмәһе); созвать консйлиум консилиум йы
йыу; решение консйлиума консилиум ҡарары 

КОНСИСТЕНЦИЯ ж; спец, консистенция 
(шыйыҡ һәм ярым ҡаты матдәләрҙең тығыҙ
лыҡ, йомшаҡлыҡ, ҡатылыҡ, ҡуйылыҡ дәрәжәһе) 

кбнский, -ая, -ое в разн. знач. ат ...ы; 
кбнский волос ат ҡылы; кбнский топот ат 
(тояғының) тыҡылдауы; с конскую голову ат 
башындай; с кбнский глаз ат күҙендәй; кбнский 
щавель бот. атҡолаҡ, ат ҡуҙғалағы; конские бо
бы бот. ат борсағы

КОНСОЛИДАЦИЯ ж; книжн., фин. 
см. консолидйровать, консолидйроваться

КОНСОЛИДИРОВАТЬ сов., несоә. что
1 . книжн. консолидациялау, бергә туплап 
нығытыу; консолидйровать все сйлы борцов за 
мир тыныслыҡ өсөн көрәшеүселәрҙең бар 
көстәрен бергә туплап нығытыу 2 . фин. ваҡытын 
оҙайтыу (ҡыҫҡа ваҡытҡа алынған дәцләт 
йөкләмәләрен тцләцҙе кисектерец); консоли
дйровать займы заемдарҙың түләү ваҡытын 
оҙайтыу

КОНСОЛИДЙРОВАТЬСЯ 1 . сов., несов.', 
книжн. ҡонсол идацияланыу, тупланып нығыныу
2. несов. страд, от консолидйровать

консбль ж; архит. консоль (йорттоң 
стенаһынан сығарыбыраҡ эшләнгән ҡулайла
ма), терәткес

КОНСОНАНС м консонанс, аһәңдәшлек 
( 1. муз. бер нисә тауыштың цҙ-ара ярашыуы 
2. әҙ. баҫым төшкән төрлө һуҙынҡы өндәрҙән 
торған рифма)

КОНСОНАНТИЗМ м; лингә. консонантизм, 
тартынҡы өндәр системаһы; консонантйзм баш 
кйрского языка башҡорт теленең тартынҡы 
өндәр системаһы

КОНСбРЦИУМ м; эк. консорциум (бер нисә 
банкының йәки сәнәғәт компанияларының эш
те бергә башҡарыу уйы менән ваҡытлыса ки- 
лешеце)

к о н с п е к т  м конспект; конспект кнйги ки
таптың конспекты; составить конспект конспект 
төҙөү

КОНСПЕКТИВНЫЙ, ая, ое конспект 
рәүешендәге (кеүек); конспектйвное изложение 
конспект рәүешендә тәфсир итеү

КОНСПЕКТИРОВАТЬ несов. что конспект
лау, конспект (яҙыу) төҙөү; конспектйровать 
статью мәҡәләнең конспектын төҙөү

КОНСПИРАТИВНЫЙ, ая, ое йәшерен, 
конспирациялы; конспиратйвная организация 
йәшерен ойошма

КОНСПИРАТОР м йәшерен эш итеүсе, кон
спиратор

КОНСПИРАЦИЯ ж конспирация (эшмәкәр
леген һәм ағзаларын сер итеп һаҡлау өсөн 
йәшерен ойошма тарафынан ҡулланылған эш 
ысулы); соблюдать конспирацию конспирация 
һаҡлау

КОНСПИРИРОВАТЬ несов. 1. конспирация 
һаҡлау (ҡулланыу); протйвник конспирйрует
дошман конспирация ҡуллана (йәшерен эш итә) 
2 . что йәшерен эш итеү, сер тотоу, конспира- 
циялау; конспирйровать документы документ 
тар менән йәшерен эш итеү

КОНСТАНТНЫЙ, -ая, -ое спец. даими, 
үҙгәрмәй торған, констант; константные формы 
даими формалар

КОНСТАТАЦИЯ ж см. констатйровать 
КОНСТАТЙРОВАТЬ сов., несов. что күрһә

теү, билдәләү, күрһәтеп (әйтеп, билдәләп) үтеү; 
констатйровать факт фактты билдәләп үтеү 

КОНСТИТУИРОВАТЬ сов., несов. что; 
книжн. билдәләү, аныҡлау; конституйровать 
причйнность сәбәбен билдәләү

КОНСТИТУЦИбННЫЙ, ая, ое 1. консти 
туция ...ы, конституцион; конституционный за
кон конституция законы 2. конституциялы; кон
ституционное государство конституциялы дәү 
ләт ♦ конституционная монархия конституция 
лы монархия (монарх власын конституция 
менән сикләцҙәр индергән дәцләт ҡоролошо) 

КОНСТИТУЦИЯ ж 1. конституция; Консти
туция РБ БР Конституцияһы 2. кәүҙә төҙөлөшө, 
төҙөлөш, ҡоролош, килбәт; конституция чело
века кешенең кәүҙә төҙөлөшө; конституция орга- 
нйзма организм төҙөлөшө

КОНСТРУИРОВАТЬ несов. что 1. конст
рукция төҙөү (ҡороу); конструйровать радио 
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КОНСТРУКТИВИЗМ
приёмник радиоалғыс конструкцияһын төҙөү 
2. барлыҡҡа килтереү, төҙөү; конструировать 
правйтельство хөкүмәт төҙөү

КОНСТРУКТИВЙЗМ  м конструктивизм 
(әҙәбиәт, сәшәт әлкәһендә X X  6. барлыҡҡа 
килгән формалистик йцнәлеш)

КОНСТРУКТИВНЫЙ, ая, -ое 1. конструк- 
тив, төҙөлөш ...ы; конструктивные особеннос
ти здания бинаның төҙөлөш үҙенсәлектәре 
2 . эшлекле, нигеҙ булырға яраҡлы, конструк
тив; конструктивное предложение эшлекле 
тәҡдим

КОНСТРУКТОР м конструктор (1. конст
рукциялар төҙөцсе 2 . төҙөп уйнау өсөн де
талдәр йыйылмаһы); главный конструктор баш 
конструктор; детский конструктор балалар кон
структоры; купйть конструктор конструктор 
һатып алыу

КОНСТРУКТОРСКИЙ, ая, ое конструк 
тор(ҙар) ...ы; конструкторское бюро конструк
торҙар бюроһы

КОНСТРУКЦИЯ ж; в разн. знач. конструк
ция, ҡоролош; самолёт новой конструкции яңы 
ҡоролошло самолёт; конструкция моста күпер 
конструкцияһы; железобетонная конструкция
тимер-бетон конструкция; грамматическая кон
струкция грамматик конструкция

КбНСУЛ м консул (1. дип. ил мәнфәгәтен 
һаҡлау өсөн икенсе илгә ебәрелгән рәсми кеше 
2. тар. ҡайһы бер илдәрҙә югары хөкцмәт ке
шеләре исеме); генеральный консул генераль 
консул; военный консул хәрби консул

КОНСУЛЬСКИЙ, -ая, -ое консуллыҡ ...ы, 
консул ...ы; консульские полномочия консул 
хоҡуҡтары; консульские представители консул
лыҡ вәкилдәре

КОНСУЛЬСТВО с; в разн. знач. консуллыҡ; 
генеральное консульство генераль консуллыҡ 

КОНСУЛЬТАНТ м консультант, консульта
ция биреүсе; научный консультант ғилми кон
сультант

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ, ая, ое консульта- 
тив, кәңәш биреүгә хоҡуҡлы; консультатйвный 
орган консультатив орган

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ, ая, ое консуль 
тация ...ы, кәңәшмә ...ы; консультационное бю
ро консультация бюроһы; консультационный 
зал кәңәшмә залы

КОНСУЛЬТАЦИЯ ж; в разн. знач. консуль
тация, кәңәш; юридическая консультация юри
дик консультация; расписание консультаций
консультациялар расписаниеһы; получить кон
сультацию кәңәш алыу

КОНСУЛЬТИРОВАТЬ несов. кого-что и 
без дөп. консультация биреү (үткәреү); консуль
тировать студента студентҡа консультация 
биреү

КОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ несов. с кем кон
сультация алыу; консультироваться со специа
листом белгестән консультация алыу

КОНТАКТ м 1. тех. контакт (электр сымы
ның тоташҡан урыны һәм тоташыу өсөн ҡул- 
ланылган ҡорал) 2. туранан-тура бәйләнеш, кон
такт; экономйческие контакты иҡтисади бәйлә
нештәр; быть в контакте бәйләнештә булыу; 
вступйть в контакт с кем-л. берәйһе менән кон
такт урынлаштырыу (контактҡа инеү)

КОНТАКТИРОВАТЬСЯ сов., несов.; разг. 
туранан-тура бәйләнешкә кереү, мөнәсәбәткә 
(контактҡа) инеү

КОНТАКТНЫЙ, -ая, -ое 1. контактлы; кон
тактный провод контактлы сым 2. бәйләнешкә 
ингән; контактный больной бәйләнешкә ингән 
ауырыу 3. разг. тығыҙ бәйләнеш, аралашыу еңел 

КОНТЁЙНЕР м контейнер (йөк ташыу өсөн 
ҡулланылган йәшник); железнодорожный кон
тейнер тимер юл контейнеры

КОНТЁКСТ м контекст (яҙма телмәрҙең та- 
мамланган тулы мәгәнәле бер өлөшө); широкий 
контекст киң контекст

к о н т и н г е н т  м контингент (1. кит. бер 
эш тирәһендә тупланган кешеләр төркөмө 
2. махс. ҡуйылган сик, норма); контингент 
учащихся уҡыусылар контингенты; контингент 
строительных материалов төҙөлөш материалда
ры контингенты

к о н т и н е н т  м континент, ҡитға; путе
шествовать по континентам континент буйлап 
гиҙеү; евразййский континент Евразия ҡитғаһы 

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ, ая, ое континен- 
таль (ҡитға) ...ы; континентальные рёки ҡитға 
йылғалары ♦ континентальный клймат конти- 
ненталь климат

КО Н ТбРА ж контора; контора связи элемтә 
контораһы

КОН ТбРКА ж конторка (1. бейек эш өҫтәле 
2. цех башлыгының, мастерҙың һ.б. бәләкәй 
генә бцлмәһе)

КОНТбРСКИЙ, -ая, -ое контора ...ы; кон
торские служащие контора хеҙмәткәрҙәре; кон
торское помещение контора бүлмәһе

КОНТРАБАНДА ж контрабанда (1. тый- 
ылган йәки һалым һалынган тауарҙың дәцләт 
сиге аша йәшерен цткәрелеце 2. шул юл менән 
цткәрелгән тауар)

КОНТРАБАНДЙСТ м контрабандасы 
КОНТРАБАНДНЫЙ, -ая, -ое контрабанда 

...ы; контрабандный товар контрабанда тауары 
КОНТРАБАС м; муз. контрабас (ҡыллы му

зыка ҡоралы)
КОНТРАГЕНТ м; спец, контрагент (киле- 

шецҙә ҡатнашып, унда билдәләнгән йөкләмә
ләрҙе цҙ өҫтөнә алган кеше йәки ойошма) 

КОНТР-АДМИРАЛ м  контр-адмирал
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КОНТРАКТ м контракт, килешеү; заключить 
контракт контракт төҙөү

КОНТРАКТ АЦИбННЫ Й, -ая, -ое контрак- 
тация ...ы; контрактационный договор контрак
тация килешеүе

КОНТРАКТАЦИЯ ж контрактация (1. берәй 
нәмәне билдәле бер ваҡытта һәм билдәле 
шарттарҙа алыу йәки файҙаланыу өсөн киле- 
шец төҙөц 2. алдан төҙөлгән килешец буйынса 
ауыл хужалыгы аҙыҡтарын әҙерләц тәртибе)-, 
контрактация зерна игенгә контрактация

КОНТРАКТОВАТЬ несоә. кого-что кон
тракт (килешеү) төҙөү, контрактлау; контракто
вать урожай уңышҡа контракт төҙөү; контракто
вать рабочих эшселәрҙе контрактлау

КОНТРАЛЬТО 1. с нескл. контральто (йыр
сы ҡатын-ҡыҙҙарҙагы иң ҡалын тауыш) 2. ж 
нескл. контральто (шундай тауышлы йырсы 
ҡатын-ҡыҙ)

КОНТРАМАРКА ж контрамарка (театрга, 
кинога һ.б. тцләцһеҙ инец өсөн бирелә торган 
талон)

КОНТРАПУНКТ м\ муз. контрапункт (1. щ  
аллы яңгырай торган бер нисә көйҙө ҡушып, 
бер бөтөн итеп яңгыратыу оҫталыгы 2. музы
ка теорияһы бцлеге)

КОНТРАСТ м контраст, ҡапма-ҡаршылыҡ; 
цветовые контрасты төҫтәр контрасы; резкий 
контраст киҫкен ҡапма-ҡаршылыҡ

КОНТРАСТЙРОВАТЬ несоә. с кем-чем ҡап
ма-ҡаршы (булыу), ҡапма-ҡаршы килеп тороу, 
контраслана; чёрный цвет хорошо контрастйру 
ет с белым ҡара төҫ аҡҡа ҡапма-ҡаршы

КОНТРАСТНЫЙ, -ая, -ое контраслы, кон
траст, ҡапма-ҡаршы; контрастные явления кон
траст күренештәр; контрастный фотоснймок 
контраслы фотоһүрәт

КОНТРАТАКА ж ҡаршы атака, ҡаршы 
һөжүм, контратака; контратака врага дошман
дың ҡаршы һөжүме

КОНТРАТАКОВАТЬ сов., несоә. кого-что 
контратакалау, ҡаршы атака (һөжүм) яһау; кон
тратаковать протйвника дошманға ҡаршы атака 
яһау

КОНТРИБУЦИЯ ж контрибуция (еңелгән 
илдән еңгән илгә (дәцләткә) тцләнә торган 
аҡса йәки мөлкәт)

КОНТРМАНЁВР м; воен. ҡаршы маневр, 
контрманёвр (манёврга ҡаршы манёвр)

КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ с ҡаршы һөжүм, 
контрһөжүм

КОНТРОЛЕР м контролер, контроль яһаусы 
КОНТРОЛИРОВАТЬ несоә. кого-что тик

шереү, контроль яһау; контролйровать работу 
чью-л. берәйһенең эшенә контроль яһау

КОНТРбЛЬ м контроль, тикшереү, күҙәтеү; 
общественный контроль йәмәғәт контроле; госу
дарственный контроль дәүләт контроле; взять

под контроль контролгә (күҙәтеү аҫтына) алыу; 
поставить контроль у входа кергән ергә кон
троль ҡуйыу

КОНТРбЛЬНЫ Й, -ая, -ое 1. контроль ...ы, 
тикшереү ...ы, күҙәтеү ...ы; контрольные орга
ны контроль органдары 2. контроль; кон
трольная работа контроль эш ♦ контрольные 
цифры контроль һандар

КОНТРРАЗВЁДКА ж контрразведка; сведе
ния контрразведки контрразведка мәғлүмәттәре 

КОНТРРАЗВЕДЧИК м контрразведка хеҙ
мәткәре, контрразведчик; опытный контрраз
ведчик тәжрибәле контрразведчик

КОНТРРЕВОЛЮЦИОНЕР м контрреволю
ционер

КОНТРРЕВОЛЮ ЦИбННЫ Й, ая, ое
контрреволюцион, контрреволюция ...ы; контр
революционные организации контрреволюцион 
ойошмалар

КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ ж контрреволюция 
КОНТРУДАР м ҡаршы һөжүм; нанести вра

гу контрудар дошманға ҡаршы һөжүм итеү 
КОНТУЗИТЬ сов. кого контузия булыу; его 

контузило в голову башына контузия булған 
КОНТУЗИЯ ж контузия (организмдың тыш

тан яраланмайынса шаңҡып имгәнеце); полу- 
чйть контузию контузия алыу

КбН ТУ Р м контур (берәй нәмәнең тышҡы 
һыҙаты)', чёткие контуры города ҡаланың аныҡ 
контуры

КбНТУРНЫ Й, -ая, -ое контурлы, контур 
...ы; контурный рисунок контурлы һүрәт 
♦ контурная карта контурлы карта (атамаһы 
яҙылмайынса, контуры буйынса атамаһын 
таба торган)-, контурная линия контурлы 
һыҙыҡ (нөктәләр менән генә билдәләнгән 
һыҙыҡ)

КОНУРА ж\ прям., перен. эт ояһы 
КбНУС м конус; усечённый конус киҫек ко

нус; конус горы тау конусы
КбНУСНЫ Й, -ая, -ое 1. конус ...ы; конусная 

поверхность конус йөҙө 2. конус һымаҡ (рәүеш
ле); конусная втулка конус рәүешле втулка 

КОНУСОВИДНЫЙ, -ая, -ое конус рәүешле, 
конусҡа оҡшаған

КОНФЕДЕРАЦИЯ ж конфедерация (1. нин
дәй ҙә булһа ойошмалар берекмәһе 2. цҙ аллы 
дәцләттәр берекмәһе)-, Всемйрная конфеде
рация труда Бөтә донъя хеҙмәт конфедерацияһы 

КОНФЕРАНС м конферанс, сығыш (сәхнәлә 
берәй эстрада программаһы менән сыгыш һәм 
шул сыгыштың тексы)

КОНФЕРАНСЬЕ м нескл. конферансье 
(концерт алып барыусы артист)

к о н ф е р ё н ц  зАл м конференц-зал (тан
таналы йыйылыш, конференция цткәрец залы) 

КОНФЕРЕНЦИЯ ж конференция, кәңәшмә; 
научная конференция ғилми конференция 
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КОНФЕТА
КОНФЁТА ж кәнфит; шоколадные конфеты

шоколадлы кәнфит
КОНФЕТНИЦА ж кәнфит һауыты 
к о н ф е т н ы й , -ая, -ое кәнфит ...ы; кон

фетная обёртка кәнфит ҡағыҙы
КОНФЕТТИ с нескл. конфетти, ҡағыҙ тәң

кәләр (һибец өсөн төрлө төҫтәге ҡагыҙ)
КОНФИГУРАЦИЯ ж', книжн. конфигурация 

(1. берәй нәмәнең тышҡы кцренеше, тышҡы 
рәцеше 2. төрлө нәмәнең цҙ-ара урынлашыу 
тәртибе); конфигурация морских берегов 
диңгеҙ ярҙарының конфигурацияһы; конфигу
рация звёзд йондоҙҙар конфигурацияһы

КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ, ая, ое книжн. 
йәшерен, сер итеп һаҡлана торған, конфиденци- 
аль; конфиденциальный разговор сер итеп 
һаҡлана торған һөйләшеү

КОНФИСКАЦИЯ ж конфискация (1. шәхси 
милектең көслөк менән дәцләт файҙаһына 
тцләцһеҙ алыныуы 2. матбугатта сыҡҡан 
баҫманың тейешле дәцләт органдары тарафы
нан таратмай, бикләп алыныуы)

КОНФИСКОВАТЬ сов., несоә. кого-что 
конфискациялау, конфискация яһау (үткәреү); 
конфисковать имущество милекте конфиска 
циялау

КОНФИТЮР м конфитюр (джем төрө) 
КОНФЛИКТ м конфликт (1. ҡапма-ҡаршы 

яҡ, фекер, көстәр араһындағы ҡаршылыҡ 
2. халыҡ-ара мөнәсәбәттә көсөргәнешле хәл); 
вступйть в конфлйкт конфликтҡа инеү; избе
жать конфликта конфликттан (ҡасыу) һаҡла
ныу; военный конфлйкт хәрби конфликт; урегу- 
лйрование международных конфлйктов халыҡ 
ара конфликттарҙы яйға һалыу

КОНФЛИКТНЫЙ, -ая, -ое конфликтлы, 
бәхәсле; конфлйктный вопрос бәхәсле мәсьәлә; 
разбор конфликтного дёла конфликтлы эште 
тикшереү ♦ конфлйктная полйтика конфликтлы 
сәйәсәт; конфлйктная комйссия конфликт ко
миссияһы (хакимиәт менән хеҙмәтсәндәр 
араһындағы конфликтты тикшерец комис
сияһы)

КОНФЛИКТОВАТЬ несов. с кем-л.; разг. 
конфликтҡа инеү, низағлашыу, бәхәсләшеү; кон
фликтовать с соседом күрше менән низағлашыу 

КО Н Ф бРКА  ж камфарка (1. сәйнцк ултыр
тыу өсөн самауыр мөрйәһенә кейҙерелә торған 
селтәрле ҡалпаҡ 2. газ плитаһында өҫтөнә 
кәстрцл, таба һ.б. ултыртыу өсөн тәғәйен
ләнгән тцңәрәк)

КОНФРОНТАЦИЯ ж; книжн. конфронта
ция, бәрелеш, ҡапма-ҡаршылыҡ; полйтика кон
фронтации конфронтация сәйәсәте

КОНФУЗ м уңайһыҙ хәл, аптыраш, конфуз; 
неожйданный конфуз көтөлмәгән уңайһыҙ хәл 

КОНФУЗИТЬ несов. кого аптырашҡа (уңай
һыҙ хәлгә) ҡалдырыу

КОНФУЗИТЬСЯ несов. аптырау, тартыныу, 
оялыу, уңайһыҙланыу; при посторонних маль
чик всегда конфузится сит кешеләр алдында ма
лай һәр ваҡыт уңайһыҙлана

КОНФУЗЛИВЫЙ, -ая, -ое оялсан, тартыныу- 
сан, уңайһыҙланыусан; конфузливый человек 
оялсан кеше; конфузливый вид оялсан ҡиәфәт

КОНФУЗНЫ Й, -ая, -ое разг. оятҡа ҡалды
рырлыҡ, уңайһыҙ хәлгә ҡалдырырлыҡ, ҡыҙар- 
тырлыҡ; конфузная неожиданность оятҡа ҡал 
дырырлыҡ көтөлмәгән хәл

КОНЦЕНТРАТ м концентрат (1. тиҙ генә 
әҙерләц өсөн махсус эшкәртеп, киптерелгән 
аҙыҡ 2. а.-х. туҡлыҡлы мал аҙығы 3. тау. 
байыҡтырылған мәғдән)

КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ, ая, ое концент 
рация ...ы, концентрацион; концентрационный 
лагерь концентрацион лагерь (тотҡондарҙы 
ябыу урыны)

КОНЦЕНТРАЦИЯ ж 1. см концентрйро- 
вать 1, 3, 4, концентрироваться 1, 3, 4; 2. хим. 
концентрация, концентрациялы; раствор вы
сокой концентрации юғары концентрациялы 
иретмә

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. 
от концентрировать 2. прил. йүнәлдерелгән, 
тупланған; концентрированное внимание йүнәл 
дерелгән иғтибар; концентрйрованные сйлы вра
га дошмандың тупланған көстәре 3. прил. тулы, 
бай йөкмәткеле; концентрированная инфор
мация тулы мәғлүмәт 4. прил.; с.-х. туҡлыҡлы, 
туйындырылған; концентрйрованные корма 
туҡлыҡлы аҙыҡтар 5. прил.; хим. концентрация
лы, ҡуйыртылған; концентрйрованная кислота 
концентрациялы кислота; концентрйрованный 
раствор ҡуйыртылған иретмә 6. прил.; горн. 
байыҡтырылған; концентрйрованная руда ба 
йыҡтырылған мәғдән

КОНЦЕНТРИРОВАТЬ несов. 1. кого-что
туплау, йыйыу; концентрйровать войска ғәскәр 
туплау 2. на чём; перен. йүнәлтеү, туплау; кон
центрйровать внимание иғтибарҙы йүнәлтеү
3. что; хим. ҡуйыртыу, концентрациялау
4. что; горн. байыҡтырыу

КОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ несоә. 1. тупла
ныу, йыйылыу 2. на ком-чём; перен. йүнәлеү, 
тупланыу 3. хим. ҡуйырыу, концентрацияланыу 
4. горн. байығыу 5. страд, от концентрйровать

КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ и КОНЦЕНТРЙЧ 
НЫИ, -ая, -ое 1. үҙәктәш; концентрические кру
ги үҙәктәш түңәрәктәр 2. концентрик; концент
рическая система преподавания уҡытыуҙа кон
центрик система

КОНЦЁНТРЫ мн. (ед. концёнтр м); мат. 
үҙәктәш түңәрәктәр

к о н ц е п ц и я  ж концепция (1. бер-береһенә 
бәйләнешле һәм мөнәсәбәтле фекерҙәр систе
маһы 2. әҫәрҙәге төп идея, фекер)



к о н ц е р н  м концерн ( дөйөм финанс 
етәкселек аҫтында предприятиеларҙың бер- 
ләшеце)

к о н ц е р т  м концерт; дать концерт концерт 
ҡуйыу; концерт для скрйпки с оркестром скрип 
ка һәм оркестр өсөн яҙылған концерт ♦ кошачий 
концерт шутл. бесәйҙәр мыйылдауы 

КОНЦЕРТАНТ м  концерт биреүсе 
КОНЦЕРТИНО с нескл. концертино (1. му

зыка ҡоралы 2. бәләкәй концерт)
КОНЦЕРТИРОВАТЬ несоө. концерт биреү 
КОНЦЕРТМЕЙСТЕР м концертмейстер 

(1. оркестрҙа уйнаусылар төркөмө етәксеһе
2. симфония йәки опера оркестры солисы
3. йырсы менән бергә опера партияһын һ.б. 
өйрәнгән пианист-аккомпаниатор)

КОНЦЁРТНЫЙ, -ая, -ое концерт ...ы; кон
цертная программа концерт программаһы; кон
цертный зал концерт залы; концертная музыка 
концерт музыкаһы

КОНЦЕССИОНЕР м концессионер, концес
сия хужаһы

КОНЦЕССИОННЫЙ, ая, ое концессия 
...ы; концессионный магазйн концессия магази 
ны ♦ концессионный договор концессия ки 
лешеүе

к о н ц е с с и я  ж концессия (1. дәцләт ҡара- 
магындагы ер-һыу байлыгын, хужалыҡ объек
тын һ.б. ваҡытлыса файҙаланырга бирец ту
раһында килешец 2. шул килешец нигеҙендә 
ойошторолған предприятие)

КОНЦЛАГЕРЬ м концлагерь 
КОНЦбВКА ж 1. полигр. сикләмә (китап 

йәки бцлек аҙағындағы биҙәк) 2. һуңғы өлөш, 
аҙаҡ (әҫәрҙең һуңғы йомғаҡлау өлөшө); кон
цовка романа романдың аҙағы 

КОНЧАТЬ несов. см. кончить 
КОНЧАТЬСЯ несов. см. кончиться 
КОНЧЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от кончить 

2. в знач. сказ., безл.\ разг. бөттө; между нами 
всё кончено беҙҙең арала бөтәһе лә бөттө 3. в 
знач. сказ., безл. етте, булды; кончено! с 
завтрашнего дня бросаю курйть! етте! иртәгәнән 
башлап тартмайым! ♦ кончен бал бөттө, етте 

КОНЧЕНЫЙ, -ая, -ое разг. хәл ителгән, осо
на сығылған, бөткән; дело конченое хәл ителгән 
эш ♦ конченый человек бөткән кеше, эштән 
сыҡҡан кешекОнчик м ос; кбнчик карандаша ҡәләм осо; 
кончик нбса танау осо

КОНЧИНА ж; высок, үлем, вафат 
КОНЧИТЬ сов. 1. что, с чем и с неопр. 

бөтөрөү, тамамлау, тамам итеү; кончить ремонт 
йүнәтеүҙе тамамлау; кончить писать яҙып бөтөү; 
кончить речь приветствием телмәрҙе ҡотлау һүҙе 
менән бөтөрөү; кончить университет универси
тет тамамлау 2. что, с чем өҙөү, туҡтатыу; 
кончить с курением тартыуҙы туҡтатыу 3. кого-

КООПЕРАЦИЯ
что; прост, үлтереү, бөтөрөү ♦ кончить жизнь 
(век) үлеү; кончить жизнь самоубййством үҙ
үҙеңде үлтереү, үҙеңә ҡул һалыу; кончить плохо 
(скверно, дурно) түбәнлеккә төшөү, ҡыҙғаныс 
хәлгә ҡалыу

КОНЧИТЬСЯ сов. 1. бөтөү, тамамланыу; 
урок кончился дәрес бөттө; тропйнка кончилась
һуҡмаҡ бөттө; разговор кончился әңгәмә тамам
ланды 2. разг. (умереть) үлеү

КОНЪЮНКТИВА ж; анат. конъюнктива 
(кцҙҙең лайлалы тиресәһе)

КОНЪЮНКТИВЙТ м; мед. конъюнктивит 
(кцҙҙең конъюнктиваһы шешеце)

КОНЪЮНКТУРА ж конъюнктура (1. берәй 
әлкәлә килеп тыуған хәл 2. иҡт. тауар хужа
лығының хәлен сағылдырған билдәләр); между
народная конъюнктура халыҡ-ара конъюнктура 

КОНЬ м 1. ат, йылҡы; гнедой конь туры ат; 
садиться верхом на коня ат менеү; разводйть 
конёй йылҡы аҫрау (үрсетеү) 2. спорт, ат; пой 
тй конём шахм. ат менән йөрөү; упражнение на 
конё атта күнекмәләр эшләү ♦ быть на конё 
еңеүсе итеп хис итеү; по коням аттарҙа; дарёно
му коню в зубы не смотрят биргәндең битенә 
ҡарамайҙар; конь ещё не валялся эш әле баш
ланмаған да; ход конём көтөлмәгән аҙым

КОНЬКИ мн. {ед. конёк м) коньки, тимер- 
аяҡ беговые конькй йүгереү конькийы; кататься 
на коньках конькиҙа шыуыу; заниматься конь
ками конькиҙа шыуыу менән шөғөлләнеү

КОНЬКОБЁЖ ЕЦ м конькисы, конькиҙа 
шыуыусы

КОНЬКОБЁЖ НЫ Й, ая, ое конькиҙа 
шыуыу ...ы; конькобежный спорт конькиҙа 
шыуыу спорты; конькобежные состязания конь 
киҙа шыуыу ярыштары

КОНЬКОВЫЙ, -ая, -ое атлама ...ы; конь
ковый брус атлама бурсаһы коньйк М  КОНЬЯКкбнюх м ат ҡараусы, конюх; колхозный 
кбнюх колхоздың ат ҡараусыһыкошбшня ж  1. атлыҡса, ат аҙбары 
(һарайы) 2. разг., неодобр. сусҡа аҙбары (быс
раҡ урынға ҡарата) ♦ авгиевы конюшни 
мәхшәр, ныҡ бысраҡ (йыйыштырылмаған) урын 

КООПЕРАТИВ м кооператив (ойошма һәм 
магазин); жилищный кооператив торлаҡ коопе
ративы; строительный кооператив төҙөлөш ко
оперативы

КООПЕРАТИВНЫЙ, ая, ое кооператив, 
кооперация ...ы; кооперативное имущество ко
оператив мөлкәт; кооперативная торговля ко
оператив сауҙа

КООПЕРАТОР м  кооператор 
КООПЕРАЦИЯ ж кооперация (1. хеҙмәт 

ойоштороуҙа цҙ-ара бәйле булған төрлө эште 
кцмәк кешенең берләшеп башҡарыуына ни
геҙләнгән формаһы 2. ауыл хужалығына, тор- 
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КО ОПЕРИ РО ВАТЬ
лаҡ төҙөцгә, сауҙам  һ.б. бәйле эштәрҙе 
бергәләп алып барыу өсөн агзалар индергән пай 
иҫәбенә ҡоролған берекмә 3. кооператив ма
газин)

КООПЕРИРОВАТЬ сов., несоә. 1. что ко
оперативлаштырыу, кооперативҡа берләштереү; 
кооперировать труд чей-л. берәйһенең хеҙмәтен 
кооперативлаштырыу 2. кого (привлечь к коопе
рации) кооперативҡа ылыҡтырыу; кооперйро 
вать население халыҡты кооперативҡа ылыҡ
тырыу

КООПЕРИРОВАТЬСЯ 1. сов., несоә. коопе
ративҡа берләшеү, кооперативлашыу 2. разг. 
берләшеү 3. несоә. страд, от кооперировать

КООПТАЦИЯ ж кооптация (һайланма ор
гандың һайлау цткәрмәй генә цҙ составына 
яңы ағза ҡабул итеце)

КООПТИРОВАТЬ сов., несов. кого кооп- 
тациялау

к о о р д и н а т о р  м координатор
КООРДИНАТЫ мн. (ед. координата ж) ко

ординат (1. махс. яҫылыҡтағы йәки ара
уыҡтағы нөктәнең урынын билдәләгән дәцмәл 
2. һөйл. торған ер, адрес)

КООРДИНАЦИбННЫЙ, ая, -ое координа 
ция ...ы; координационная связь координация 
бәйләнеше

к о о р д и н а ц и я  ж 1. см. координировать
2. координация, үҙ-ара ярашыу, килешеү; коор
динация движений хәрәкәттәге үҙ-ара ярашыу

КООРДИНИРОВАТЬ сов., несоә. что коор
динациялау, яраштырыу; координйровать пла
ны пландарҙы координациялау; координйровать 
свою работу с работой другйх үҙ эшенде 
башҡаларҙың эше менән (яраштырыу) тап килте
реү (көйләү)

КООРДИНИРОВАТЬСЯ 1 . сов., несов. ко
ординацияланыу 2. несов. страд, от коорди
нйровать

КОПАЛ м копал, һары ыҫмала (лак яһау 
өсөн ҡулланыла)

КОПАЛОВЫЙ, ая, ое копал ...ы; копало
вый лак копал лагы

КОПАТЬ несов. что ҡаҙыу; копать землю ер 
ҡаҙыу; копать яму кому соҡор ҡаҙыу; копать 
картофель картуф ҡаҙыу; копать червей селәү 
ҡаҙыу ♦ копать могйлу кому хөсөтлөк ҡылыу; 
копать под кого; прост, яманатлы итеү, хур
лыҡҡа төшөрөү

КОПАТЬСЯ несоә. 1. в чём ҡаҙыныу; ко
паться в песке ҡомда ҡаҙыныу 2. в чём', разг. 
аҡтарыныу; копаться в сундуке һандыҡта аҡта
рыныу 3. в чём; перен. соҡсоноу; копаться в 
свойх переживаниях кисергән тойғоларыңда 
соҡсоноу 4. с чем; разг. мыштырлау, бызмыр
лау; не копайся, кончай работу скорее мыштыр 
лама, эшеңде тиҙерәк бөтөр 5. страд, от копать 
♦ копаться в грязном белье ғәйбәт һатыу

КОПЁЕЧКА ж; уменьш. от копейка ♦ в ко
пеечку стать (вскочйть, обойтйсь, влететь) бик
ҡыйбатҡа төшөү

КОПЁЕЧНЫЙ, -ая, -ое 1. бер тинлек; ко
пеечная монета бер тинлек 2. арзан, осһоҙ, аҙ; 
копеечная вещь арзан эйбер; копеечный зарабо
ток аҙ эш хаҡы 3. перен. бик ваҡсыл, һаран; ко
пеечная душа бик һаран кеше

КОПЁЙКА ж 1. тин; десять копеек ун тин 
2. собир.; разг. тин, аҡса; беречь народную ко
пейку халыҡ аҡсаһын һаҡлау ♦ без копейки 
(денег) бер тинһеҙ; до последней копейки (ис
тратить, отдать и т.д.) һуңғы тингә тиклем; на 
копейку бик аҙ, бер тинлек; ни копейки; ни ко
пейки нет (за душой) бер тин аҡсаһыҙ, бер тин 
аҡсаһы юҡ; копейка в копейку тингә тин (ялғап 
йәшәү); за копейку уступйть (отдать) бик ар 
занға биреү

КОПЕР м копёр (1. ҡаты урынға, тәрәнгә 
свай ҡаға торған ҡулайлама 2. шахта өҫтөндә 
кцтәргес ҡуйыу өсөн эшләнгән ҡоролма)

кбпи мн. (ед. копь ж) копи (таш кцмер, 
тоҙ руднигы йәки карьеры)

КОПИЛКА ж копилка, аҡса йыйыу һауыты 
КОПИРКА ж; разг. копирка, копировка 

ҡағыҙы, күсергес (ҡағыҙ); писать под копйрку 
күсергес аша яҙыу

КОПИРОВАЛЬНЫЙ, ая, ое 1. копирка 
(күсергес) ...ы; копировальная фабрика копир 
ка (күсергес) фабрикаһы 2. күсереү ...ы; копи
ровальная бумага күсереү ҡағыҙы

КОПИРОВАТЬ несоә. 1. что күсермәһен 
(нөсхәһен) алыу; копйровать служебные бумаги 
эш ҡағыҙҙарының күсермәһен алыу 2. кого-что; 
перен. булып ҡыланыу, кеүек булыу; дёти 
любят копйровать взрослых балалар ололар бу 
лып ҡыланырға ярата

КОПИРОВОЧНЫЙ, ая, ое күсермә ...ы, 
нөсхә ...ы; копировочные работы күсермә 
эштәре

КОПИРбВЩ ИК м күсереүсе, нөсхә эшләүсе 
КОПИТЬ несоә. что 1. (беречь, делать за

пас чего-л.) йыйыу; копйть деньги аҡса йыйыу 
2. (собирать, сосредоточивать) туплау; копйть 
сйлы көс туплау

КОПИТЬСЯ несоә. 1. йыйналыу, йыйыла ба
рыу 2. страд, от копйть

кбпия ж 1. күсермә; кбпия картины рәсем 
күсермәһе; снять копию күсермәһен алыу 2. пе
рен. тап үҙе, ҡойоп ҡуйған, һуйып ҡаплаған; он 
кбпия отца ул һуйып ҡаплаған атаһы

КбП КА ж см. копать; копка грядки түтәл 
ҡаҙыу; копка земли ер ҡаҙыу

КОПНА ж күбә, сүмәлә; ставить копну күбә 
һалыу; волочйть копну күбә тарттырыу ♦ копна 
волос ҡабарып торған ҡуйы сәс

КОПНИТЬ несоә. что күбәләү, күбәгә 
һалыу; копнйть сено бесән күбәләү



КОРВЕТ
копнуть сов. что 1. ҡаҙып алыу 2. перен. 

төшөнөү
КОПОТЛЙВЫЙ, -ая, -ое разг. 1. мыштыр, 

бызмыр; копотлйвый человек мыштыр кеше 
2. мәшәҡәтле, ваҡ; копотливая работа мәшә
ҡәтле эш

кбпоть ж һөрөм, еҫ; чёрная кбпоть ҡара 
һөрөм

КОПОШИТЬСЯ несоә. 1. мыжғыу, мыжғып 
тороу, ҡайнау; муравьи копошатся возле мура
вейника иләү янында ҡырмыҫҡалар мыжғып то
ра 2. разг. булышыу, маташыу; он копошйтся во 
дворё ул ой алдында булышып йөрөй

К бП РА  и КОПРА ж копра (кокос сәтләцеге- 
нең май һыгыла торган цҙәге); жмых кбпры 
копра төпрәһе

КОПТЁТЬ несоә. һөрөмләнеү, ҡоромланыу; 
лампа коптйт шәм һөрөмләнә

КОПТИЛКА ж\ разг. һуҡыр шәм 
коптильныи, -ая, -ое ыҫлау ...ы, ҡаҡлау 

...ы; коптильная печь ыҫлау мейесе; коптильная 
камера ҡаҡлау камераһы

КОПТИЛЬНЯ ж ыҫлыҡ (ит, балыҡ һ.б. 
ыҫлау, ҡаҡлау урыны)

КОПТИТЬ несоә. 1. һөрөмләү, ыҫлау, төтөн 
сығарыу, төтәү; лампа коптйт шәм һөрөмләнә
2. что һөрөмләү; коптйть стекло быяла һөрөм
ләү 3. кого-что ыҫлау, ҡаҡлау; коптйть рыбу ба
лыҡ ыҫлау

коптйться несоә. 1. һөрөм ултырыу, 
һөрөмләнеү, ыҫланыу; занавески от дыма коп
тятся төтөндән ҡормаларға һөрөм ултыра 2. (о 
рыбе, мясе и т .п.) ыҫланыу, ҡаҡланыу
3. страд, от коптйть 2, 3

КОПУ ЛЙРОВАТЬ сов., несоә. 1. что\ сад. 
ботаҡ ялғау (агасты киҫеп, бороло ботаҡ 
ялгау) 2. биол, ҡушылыу, берегеү

КОПУ ЛИ РбВКА  ж; сад. ботаҡ ялгау 
КОПУЛЙЦИЯ ; к; биол, ҡушылыу (иң ябай 

организмдарҙың ике енси кцҙәнәгенең ҡ у
шылыуы)

КОП^Н м\ разг. мыштыр (бызмыр) кеше; ко
пунья ж\ разг. мыштырбикә, бызмырбикә 

КОП^ША м и ж; разг. см копун, копунья 
КОПЧЁНИЕ с 1. см. коптйть 3; рыба хо

лодного копчения һыуыҡлай ыҫланған балыҡ 
2. мн. копченья см. копчёности

КОПЧЁНОСТИ мн. (ед. копчёность ж) 
ыҫланған (ҡаҡланған) ашамлыҡ

КОПЧЕНЫЙ, -ая, -ое 1. ыҫланған, ҡаҡ
ланған; копчёная колбаса ҡаҡланған колбаса 
(тултырма) 2. ыҫлы, һөрөмлө; копчёное стекло 
һөрөмлө быяла

кбпчик м\ анат. ҡоймос 
КбПЧИКОВЫЙ, ая, ое ҡоймос . . .ы; кбпчи 

ковые позвонкй ҡоймос умыртҡалары ♦ копчи
ковая кость ҡоймос һөйәге

КОПЧУШКА ж; разг. ҡаҡланған ваҡ балыҡ

КОПЫЛ м сана теше (тырнағы); сани с вы
сокими копыльями оҙон тырнаҡлы сана

КОПЫТНЫЙ, ая, ое 1. тояҡ ...ы; ко 
пытный след тояҡ эҙе; копытные болезни тояҡ 
ауырыуҙары 2. тояҡлы; копытные животные 
тояҡлы хайуандар

КОПЫТО с тояҡ; парные копыта ҡуш тояҡ 
КОПЬЁ с һөңгө; охотничье копьё һунар 

һөңгөһө; метать копьё һөңгө сөйөү ♦ копья ло
мать бик ныҡ сәкәләшеп алыу

КОПЬЕВИДНЫЙ, -ая, -ое һөңгө һымаҡ 
(рәүешле), оҙонса; копьевйдный конец осо һөңгө 
һымаҡ, һөңгө һымаҡ осло, осо оҙонса

КОРА ж  1. ҡайыр, ҡабыҡ; кора дерева ағас 
ҡабығы; кора лйпы йүкә ҡайыры 2. ҡатлау, ҡат
лам; ледяная кора боҙ ҡатлауы ♦ земная кора 
геол. ер ҡабығы (ҡатламы); кора болыпйх полу
шарий головного мозга анат. баш мейеһе ярым
шарҙарының ҡабығы

КОРАБЁЛ м\ разг. карап төҙөүсе (белгес) 
КОРАБЁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. карап ...ы; ко

рабельная мачта карап мачтаһы 2. карап төҙөү 
(ремонтлау) ...ы, карап төҙөүгә (ремонтлауға) 
яраҡлы; корабельная верфь карап төҙөү һәм ре
монтлау верфе ♦ корабельный лес карап төҙөүгә 
яраҡлы ағастар

КОРАБЛЕВОЖДЁНИЕ с см. судовождение 
КОРАБЛЕКРУШЁНИЕ с карап һәләкәте 
КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ с см. судостроение 
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬ м карап төҙөүсе 

(белгес)
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое карап

төҙөү ...ы; кораблестройтельные работы карап 
төҙөү эштәре

КОРАБЛЬ м  карап; военный корабль хәрби 
карап; воздушный корабль һауа карабы; кос- 
мйческий корабль йыһан карабы ♦ сжигать 
(жечь) свой кораблй кире уйлауға юл ҡалдыр
мау, ныҡлы хәл итеү

КОРАЛЛ м мәрйен (1. зоол. диңгеҙ хайуаны
2. шул хайуандарҙың эзбиз ҡалдыҡтарынан 
барлыҡҡа килгән асыҡ ҡыҙыл, ал, аҡ таштар
3. шул таштарҙан яһалган биҙәцестәр); оже
релье из кораллов мәрйен муйынсаҡ; красный 
коралл ҡыҙыл мәрйен; мелкий коралл ваҡ 
мәрйен; носйть кораллы мәрйен тағыу

КОРАЛЛОВЫЙ, -ая, -ое 1. мәрйен ...ы; ко
ралловый остров мәрйен утрауы 2. мәрйен; ко
ралловая нйтка мәрйен еп; коралловое оже
релье мәрйен муйынсаҡ 3. янып торған ҡыҙыл, 
ҡып-ҡыҙыл; коралловые губы ҡып-ҡыҙыл 
ирен

КОРАН м Ҡөрьән; читать Коран Ҡөрьән 
уҡыу

КОРВЁТ м\ мор. корвет (1. өс мачталы бо
рошо хәрби карап 2. Британия һәм Америка 
флотында бәләкәй һаҡсы карап)
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КОРД
КОРД м; спец, корд (1. кизе-мамыҡ йәки 

яһалма сцстән сиратып иләнгән еп 2. йөн 
туҡыма төрө)

К бР Д А  ж; спец. корда, арҡан, оҙон теҙген; 
гонять лошадь на корде атты оҙон теҙген менән 
тотоп ҡыуып йөрөтөү

КОРДЕБАЛЁТ м\ театр, кордебалет (кцмәк 
бейец башҡарыусы балет артистары)

КбРДН Ы Й , -ая, -ое спец, корд ...ы; кордное 
волокно корд сүс; кордная ткань корд туҡыма 

К О РД бН  м кордон (1. сик буйындағы йәки 
урмандағы һаҡ 2. шул һаҡ торған ер 3. сик 
буйы)', лесной кордон урман кордоны; таможен
ный кордон таможня кордоны; служить на кор
доне кордонда хеҙмәт итеү

КО РЕВбЙ , ая, ое мед. ҡыҙылса ...ы; коре
вая сыпь ҡыҙылса сабыртмаһы 

КОРЁЙКА ж түш ите
к о р е й с к и й , -ая, -ое корей ...ы, Корея 

...ы; корейский язык корей теле
к о р е й ц ы  мн. корейҙар, корей халҡы / /  ед. 

кореец м корей ир-аты; кореянка ж корей 
ҡатын-ҡыҙы

КОРЕНАСТЫЙ, -ая, -ое 1. мыҡты, киң 
яурынлы; коренастый мужчина мыҡты ир 
2. ныҡ тамырлы, төптән йыуан; коренастое 
дерево ныҡ тамырлы ағас

КОРЕНИТЬСЯ несоә. 1. в чём -тан/-тән ки
леү, нигеҙләнеү; суеверия коренятся в невеже
стве юҡ-барға ышаныу наҙанлыҡтан килә 2. ө 
ком-чём\ перен. ныҡ ултырыу, төптә ятыу 

КОРЕННИК м төпкө ат (еккәндә) 
КОРЕНН бЙ, -ая, -ое 1. төп, ерле; коренное 

население төп халыҡ 2. төп, төптән, нигеҙенән, 
тамырынан; коренной вопрос төп мәсьәлә; ко
ренные преобразования тамырынан үҙгәртеүҙәр 
♦ коренные зубы аҙау тештәр; коренная лошадь 
төпкө ат (еккәндә)', коренным образом тамыры
нан, тулыһынса

КбРЕН Ь м 1. тамыр, төп; корень дерева ағас 
тамыры; пять корней яблонь биш төп алма; 
корень зуба теш төбө; корни волос сәс төбө 
2. перен. нигеҙ, төп, баш; корень ошибок хата
лар нигеҙе; корень зла бәлә башы 3. грам., мат. 
тамыр; корень слова һүҙ тамыры; извлекать 
корень тамырын табыу ♦ в корне тулыһынса, та
мырынан; на корню: 1) урылмаған, сабылмаған 
(цлән, ашлыҡ тураһында)', 2) перен. иң баштан; 
корень жизни йәшәү тамыры (женьшень цҫемле- 
генең икенсе исеме)', пустить корни: 1) төпләнеү, 
нигеҙләнеү; 2) тамыр йәйеү; запрячь в корень 
төпкә (төпкө ат итеп) егеү; в корне пресечь баш
тан алыу, туҡтатыу; смотреть в корень асылына 
төшөнөү; краснеть до корней волос оялыуҙан 
ҡып-ҡыҙыл булыу; подорвать с корнем что та
мырынан ҡоротоу (ҙур зыян, этлек эшләц) 

КОРЕШ бК м 1. уменьш. от корень 1; 
2. (часть переплёта книги) тамырса, төп; коре

шок кнйги китап төбө 3. (ә квитанционной 
книжке) төп

КОРЖ  м корж (сөсө ҡамырҙан йоҡартып 
бешерелгән перәник төрө)

К бР Ж И К  м 1. уменьш. от корж 2. коржик 
(шәкәр ҡомо һибеп бешерелгән йәймә, кәлсә) 

КОРЗИН А ж кәрзин; плетёная корзина 
үрелгән кәрзин

КОРЗИНКА ж 1. уменьш. от корзина
2. бот. кәрзинкә (сәскәлек төрө)', корзйнка 
подсолнечника көнбағыш кәрзинкәһе (башы) 

КОРЗЙННЫЙ, -ая, -ое кәрзин ...ы; кор
зинное производство кәрзин етештереү (кәсебе) 

КОРЗЙНЩ ИК м кәрзин үреүсе 
КОРИАНДР м кориандр (цҫемлек) 
к о р и а н д р о в ы й , -ая, -ое кориандр ...ы; 

кориандровое семя кориандр орлого; ко
риандровое масло кориандр майы

К О РИ Д бР м коридор; длинный коридор 
оҙон коридор

КОРИ ДбРН Ы Й, -ая, -ое 1. коридор ...ы; ко
ридорные часы коридор сәғәте 2. в знач. сущ. 
коридорный м и коридорная ж коридорсы 
(ҡунаҡханаларҙа бер нисә бцлмәне ҡараусы 
хеҙмәткәр) ♦ коридорная система коридор сис
темаһы (ишектәре бер коридорға сыҡҡан 
бцлмәләр)

КОРИНКА ж ҡара йөҙөм (һөйәкһеҙ йөҙөм) 
КОРИТЬ несоә. кого', разг. 1. (упрекать) 

шелтәләү, әрләү, тиргәү; корйть за ветреность 
елғыуарлыҡ өсөн шелтәләү; корйть за грубость 
тупаҫлыҡ өсөн әрләү 2. чем (попрекать) 
ғәйепләү, үртәү, битәрләү; корйть куском хлеба 
бер телем икмәк өсөн битәрләү

к о р и ф е й  м\ высок, корифей (берәй эш 
өлкәһендәге иң кцренекле эшмәкәр)', корифеи 
науки фән корифейҙары (эшмәкәрҙәре)

КОРИЦА ж дәрсен; запах корйцы дәрсен еҫе 
КОРЙЧНЕВЫЙ, -ая, -ое ҡуңыр, көрән; ( о 

коже) янып ҡарайган; коричневый цвет ҡуңыр 
төҫ; коричневый костюм көрән костюм; коричне
вое от загара лицо ҡояшта янып ҡарайган йөҙ 

КОРИЧНЫИ, -ая, -ое дәрсен ...ы; коричное 
дерево дәрсен агасы; коричное масло дәрсен 
майы

К бРК А  ж 1. ҡатлау, ҡатлам; ледяная корка
боҙ ҡатламы; почвенная корка тупраҡ ҡатлауы 
2. (хлеба, пирога и т.п.) ҡатыһы, ҡыртыш; 
хлебная корка икмәк ҡатыһы 3. ҡабыҡ; апель- 
сйновая корка әфлисун ҡабығы; дынная корка 
ҡауын ҡабығы 4. бот. ҡайыр; корка дуба имән 
ҡайыры 5. разг. (обложка книги) тыш ♦ от 
корки до корки башынан аҙағына тиклем

КбРКОВЫ Й , -ая, -ое анат. ҡабыҡ ...ы; 
корковое вещество ҡабыҡ матдәһе; корковый 
слой ҡабыҡ ҡатламы

КОРМ м 1. аҙыҡ, мал аҙығы, ем (ҡош өсөн)', 
комбинйрованный корм ҡатнаш аҙыҡ; задать 
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КОРОВА
корм лошадям аттарға аҙыҡ һалыу; клевать 
корм ем сүпләү 2. см. кормление ♦ подножный 
корм нисек тура килә шулай ризыҡланыу, ни та
была, шуны ашау

КОРМА ж ҡойроҡ; сесть на корму лодки
кәмәнең ҡойроғона ултырыу

КОРМЕЖКА ж 1. разг. см. кормить, кор
ишься 1; кормёжка скота мал ашатыу 2. (мес
то питания животных) ашатыу урыны 
3. прост, ризыҡ, ашамлыҡ

КОРМИЛЕЦ м ҡараусы, аҫраусы, ашатыусы; 
потеря кормйльца ҡараусыһыҙ ҡалыу

КОРМИЛИЦА ж имеҙеүсе ҡатын, һөт әсәһе 
КОРМИЛО с; трад.-поэт. кәмә руле ♦ у 

кормйла власти (стоять) книжн. власть башын
да (тороу)

КОРМИТЬ несоә. кого 1. прям., перен. 
ашатыу, ҡарау; кормить больного с ложки 
ауырыуҙы ҡалаҡ менән ашатыу; кормить скот 
мал ашатыу; кормить всю семью бөтә ғаиләне 
ашатыу 2. (своим молоком) имеҙеү; кормить 
ребёнка баланы имеҙеү ♦ кормить обещани
ями буш вәғәҙә биреү; хлебом не корми 
теләгәнен эшләргә генә бир, башҡа бер ни 
кәрәкмәй

КОРМИТЬСЯ несоә. 1. ашау, туҡланыу, ту
йыныу; коришься рыбой балыҡ менән туҡла
ныу 2. тороу, йәшәү; коришься своим трудом 
үҙ көсөң менән йәшәү

КОРМЛЁНИЕ с см. кормить; кормление 
скота мал ашатыу

КОРМ ОВбЙ I, -ая, -ое аҙыҡ, мал аҙығы ...ы; 
кормовая свёкла мал сөгөлдөрө; кормовой фонд
мал аҙығы фонды ♦ кормовая база мал аҙығы 
базаһы

КОРМ ОВбЙ II, -ая, -ое 1. ҡойроҡ ...ы; кор
мовое весло ҡойроҡ ишкәге; кормовой флаг
ҡойроҡ флагы 2. в знач. сущ. кормовой м (ру
левой) ҡойроҡсо, ҡойроҡ тотоусы

КОРМОКУХНЯ ж; с.-х. мал аҙығы әҙерләү 
бүлмәһе (бинаһы)

КО РМ О П РО И ЗВбДС ТВО  с; с.-х. мал 
аҙығын етештереү

КОРМ ОРЁЗКА ж; с.-х. мал аҙығы ту- 
раҡлағыс (ваҡлағыс) (машина)

КОРМУШКА ж 1. тағараҡ; положить овса в 
кормушку тағараҡҡа һоло һалыу 2. перен., 
прост., пренебр. төшөмлө урын

КбРМ ЧИЙ м 1. уст. ҡойроҡсо, ҡойроҡ то
тоусы (ишеүсе) 2. перен., высок, юлбашсы 

КОРНАТЬ несов. кого-что; прост, мөнтәү, 
ҡыҫҡа (тигеҙһеҙ) итеп ҡырҡҡылау; корнать 
волосы сәс мөнтәү

КОРНЕВИЩЕ с 1. тамырһабаҡ (цҫемлектең 
ер аҫты һабагы)\ корневйще хрёна керән та- 
мырһабағы 2. төп тамыр; корневйще дуба 
имәндең төп тамыры

КО РН ЕВбЙ , -ая, -ое 1. тамыр ...ы; корневое 
ответвление тамыр тармағы 2. грам. тамыр; кор
невые слова тамыр һүҙҙәр

КОРН ЕН бЖ КИ мн. (ед. корненожка ж)\
зоол. тамыраяҡ (иң ябай төҙөлөшлө бер кцҙә- 
нәкле тереклек)

к о р н е й л б д ы  мн. (ед. корнеплод м) тамы
раҙыҡ (кишер, сөгөлдөр һ.б.)', заготовка корне
плодов тамыраҙыҡ әҙерләү

КОРН ЕРЁЗКА ж тамыр ваҡлағыс (ту- 
раҡлагыс машина)

КО РН ЁТI м корнет (элек кавалерия һәм сик 
һаҡлау гәскәрендә иң кесе офицер дәрәжәһе һәм 
шул дәрәжәләге кеше)

КОРНЁТ II м\ муз. корнет (тынлы музыка 
ҡоралы)

КОРНИШ бН м корнишон (сәскәһен ҡойгас 
та маринадлау өсөн өҙөлгән ваҡ ҡыяр)

КОРНОУХИЙ, -ая, -ое разг. тоҡор ҡолаҡлы; 
корноухий пёс тоҡор ҡолаҡлы эт

К бР О Б  м 1. алап, ҡап, мәрке, тырыз; он 
привёз полный короб товара ул тулы бер ҡап 
тауар алып килде 2. (кузов телеги, саней) әрйә; 
(кузов автомашины) кузов 3. ө знач. нареч. 
коробом; разг. ҡаптай, ҡап кеүек, ҡабарынып; 
шуба держится на нём коробом туны өҫтөндә 
ҡап кеүек тора ♦ целый короб бер тоҡ ( “бик 
кцп” тигәнде аңлата)', с три короба наговорйть 
(наобещать) арттырып самаһыҙ һөйләү (вәғә
ҙәләр биреү)

КОРОБЁЙНИК м ҡырҡтартмасы, асламсы
К О РбБ И Т Ь  несоә. 1. что ҡалтайтыу; 

сырость коробит доску еүеш(лек) таҡтаны ҡал
тайта 2. кого әсендереү, үртәндереү; меня ко
робит от его грубости уның тупаҫлығы мине 
үртәндерә

К О РбБИ ТЬСЯ  несоә. 1. ҡалтайыу; ко
робиться от влаги еүеш(лек)тән ҡалтайыу 
2 . тырпайыу, тырпайып (ҡабарып, ҡалҡып) то
роу; сорочки коробятся от крахмала күлдәктәр 
крахмалдан ҡабарып тора

КО РбБКА  ж ҡап, ҡумта; спйчечная коробка 
шырпы ҡабы; коробка с крышкой ҡапҡаслы 
ҡумта ♦ коробка скоростей тех. тиҙлекте алма
штырыу ҡабы; коробка передач тех. тапшыры
усы ҡап

К О РО БбК  м 1. уменьш. от короб 2. разг. 
ҡап, бәләкәй тартма; коробок спйчек бер ҡап 
шырпы

КОРбБОЧКА ж 1. уменьш. от коробка
2. бот. төймәләк; коробочка хлопка мамыҡ 
төймәләге

КОРбБОЧНЫ Й, -ая, -ое ҡап ...ы, ҡумта 
...ы; коробочный картон ҡап ҡатырғаһы, 
ҡатырға ҡумта

КО РбВ А  ж һыйыр; пегая корова ала һыйыр; 
дойная корова һауын һыйыр



КОРОВИЙ
КО РбВИ Й , -ья, -ье һыйыр ...ы; коровье мо

локо һыйыр һөтө; коровье вымя һыйыр елене 
К О РбВ К А  ж; уменъш.-ласк. от корова

♦ божья коровка см. божий
КОРбВНИ К м һыйыр аҙбары (һарайы) 
КОРОЁД м ҡабыҡ ҡуңыҙы 
КОРОЛЁВА ж 1. (титул) королева 2. (же

на короля) король ҡатыны 3. разг. королева 
(һоҡланғыс матур ҡатын-ҡыҙ) 4. чего, какая 
королева; королева красоты һылыулыҡ короле
ваһы; Королёва танца бейеү королеваһы 
5. шахм. см. ферзь

КОРОЛЁВСКИЙ, -ая, -ое король ...ы; коро
лёвская власть король хакимлығы; королёвский
фланг шахм. король флангы

КОРОЛЁВСТВО с короллек; Датское коро
левство Дания короллеге

КОРОЛЕК м 1. королёк (әфлисун сорты) 
2. зоол. кәрлә турғай

КО РбЛ Ь м; в разн. знач. король; король 
Непала Непал короле; угольный король күмер 
короле; бубновый король карт, бубий король; 
делать ход королём шахм. король менән йөрөү
♦ кум королю үҙе баш, үҙе түш (бөтәһен дә хәл 
итә алған кешегә ҡарата)

КОРОМЬІСЛО с 1. (для вёдер, у  весов) 
көйәнтә 2. (у колодца) сиртмә 3. зоол. (насеко
мое) энәғараҡ ♦ дым коромыслом шау-шыу, 
тәртипһеҙлек

КО РбН А  ж; в разн знач. таж; царская ко
рона батша тажы; борьба за корону тәхет өсөн 
көрәш; солнечная корона астр, ҡояш тажы 

КОРОНАРНЫ Й, -ая, -ое мед. коронар 
(йөрәктәге ҡан әйләнеше)', коронарные сосуды 
коронар тамырҙар ♦ коронарное кровообра
щение коронар ҡан әйләнеше; коронарная недо
статочность коронар етешмәүсәнлек

КОРОНАЦИЯ ж таж кейҙереү йолаһы, 
тәхеткә ултыртыу

КОРбН КА ж 1. уменьш. от корона 2. анат. 
коронка (тештең тышҡы яғы) 3. коронка, теш 
тажы; золотая коронка алтын коронка; по
ставить коронку на зуб тешкә коронка кейҙереү 
(ҡуйыу); алмазная коронка тех. алмас коронка 

КОРбННЫ Й, ая, ое 1. таж .. .ы; коронное 
украшёние таж биҙәге 2. иң уңышлы; коронная 
роль иң уңышлы роль

КОРОНОВАНИЕ с  с м . короновать 
КОРОНбВАННЫ Й, -ая, -ое 1. прич. от ко

роновать 2. прил. тажлы
КОРОНОВАТЬ сов., несов. кого таж 

кейҙереү, тәхеткә ултыртыуКОРОНОВАТЬСЯ сов., несов. таж кейеү, 
тәхеткә ултырыу

КОРбСТА ж ҡутыр 
КОРОСТЁЛЬ м тартай
КОРОТАТЬ несов. что; разг. уҙҙырыу, 

уҙғартыу, ҡыҫҡартыу; коротать врёмя ваҡыт

уҙҙырыу; коротать вёчер в разговорах кисте 
һөйләшеп уҙҙырыу

КОРОТАТЬСЯ несов. уҙыу; дни коротались 
в беседах көн әңгәмә менән уҙҙы

КО РбТКИ Й , -ая, -ое 1. ҡыҫҡа, тоҡос; ко
роткие волосы ҡыҫҡа сәс; короткая юбка ҡыҫҡа 
юбка (итәк); короткий хвост тоҡос ҡойроҡ 
2. разг. тәпәш, тоҡор; короткий человек тәпәш 
кеше 3. (малый по времени) ҡыҫҡа, әҙ; на ко
роткий срок ҡыҫҡа ваҡытҡа 4. (быстрый, ре
шительный) тиҙ, ҡаты; короткая расправа ҡаты 
яза биреү 5. (близкий, дружественный) дуҫтар
са, яҡын; короткие отношения дуҫтарса (яҡын) 
мөнәсәбәттәр ♦ короткая волна ҡыҫҡа тулҡын 
(10 метрҙан 150 метрға тиклем оҙонлоҡтағы 
радио тулҡындар)', короткое замыкание физ. 
ҡыҫҡа ялғаныш; короткая память насар хәтер; 
руки короткй у кого ҡулы ҡыҫҡа; короткий ум 
етешмәгән аҡыл; на короткой ногё с кем яҡшы 
әшнә булыу; в коротких словах ҡыҫҡаса 
әйткәндә; короче воробьйного нбса ҡыҫҡа ғынаКбРОТКО нареч. 1. ҡыҫҡа, ҡыҫҡа итеп; 
стричь волосы коротко сәсте ҡыҫҡа алыу; 
коротко одеваться ҡыҫҡа итеп кейенеү 2. (близ
ко, интимно) яҡын, әшнәләрсә; быть коротко 
знакомым с кем-л. берәц менән яҡын таныш бу
лыу 3. (вкратце) ҡыҫҡаса ♦ коротко говоря 
ҡыҫҡаса әйткәндә

К О РО ТК О ... урыҫ телендәге ҡушма 
һцҙҙәрҙең “ҡыҫҡа” мәғәнәһен аңлатҡан беренсе 
өлөшө, мәҫ., коротконбсый тоҡор танаулы; ко
ротконогий ҡыҫҡа аяҡлы; коротковолосый
ҡыҫҡа сәслеКОРОТКОВОЛНОВЙК м; радио, ҡыҫҡа 
тулҡын һәүәҫкәре (ҡыҫҡа тулҡында радиотап
шырыуҙар ҡабул итецсе һәм цҙе лә тапшырыу
сы радио һәцәҫкәре)КОРОТКОВбЛНОВЫЙ и КОРОТКОВОЛ нбвый, -ая, -ое ҡыҫҡа тулҡындағы; коротко
волновая радиостанция ҡыҫҡа тулҡындағы ра
диостанция; коротковолновая радиосвязь ҡыҫ
ҡа тулҡындағы радиобәйләнешКОРОТКОВОЛбСЫЙ, -ая, -ое ҡыҫҡа сәсле

КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ, ая, ое ҡыҫҡа 
метражлы; короткометражный фильм ҡыҫҡа 
метражлы фильм

КОРОТКОНбГИЙ, -ая, -ое ҡыҫҡа аяҡлы; 
коротконогий человёк ҡыҫҡа аяҡлы кеше; ко
ротконогая скамёйка ҡыҫҡа аяҡлы эскәмйә

КОРОТКОПАЛЫЙ, ая, ое ҡыҫҡа бар 
маҡлы; короткопалые руки ҡыҫҡа бармаҡлы 
ҡулдар

КОРОТКОПбЛЫ Й, -ая, -ое ҡыҫҡа салғый
лы; короткополая шинёль ҡыҫҡа салғыйлы 
шинель

КОРОТКОХВбСТЫЙ, ая, ое ҡыҫҡа ҡой
роҡло; короткохвостый бык ҡыҫҡа ҡойроҡло 
үгеҙ



КОРРОЗИЯ
КОРОТКОШЁИЙ, -шеяя, -шеее ҡыҫҡа му

йынлы
КОРОТКОШЁРСТНЫЙ и КОРОТКОШЁР стыи, -ая, -ое ҡыҫҡа йөнлө; короткошёрстые 

овцы ҡыҫҡа йөнлө һарыҡтар; короткошёрстный
пёс ҡыҫҡа йөнлө эт

КОРОТЫШКА м и ж; прост, тәпәш, 
тәбәнәк, тоҡор, тоҡос

КОРПЁТЬ несоө. над чем и без доп.\ разг. 
тырышып эшләү, баш күтәрмәй эшләү (улты
рыу); корпеть над задачей мәсьәлә өҫтөндә баш 
күтәрмәй эшләү

КОРПОРАТИВНЫЙ, -ая, -ое корпорация 
...ы; корпоративные интересы корпорация 
мәнфәғәттәре

КОРПОРАЦИЯ ж корпорация (айырым бер 
ҡатлам йәки бер һәнәр кешеләренең мәнфәғәте 
нигеҙендә ойошҡан төркөм); замкнутая корпо
рация ябыҡ корпорация

КОРПУНКТ м корпункт (гәзит корреспон
денттарының (хәбәрселәренең) информация 
алыу һәм тапшырыу пункты)

КбРПУС м 1. (мн. корпусы) кәүҙә; податься 
всем корпусом вперёд бөтә кәүҙә менән алға ын
тылыу 2. (мн. корпуса и корпусы) ө разн. знач. 
корпус; корпус корабля карап корпусы; корпус 
часов сәғәт корпусы; стрелковый корпус уҡсы 
лар корпусы; танковый корпус танк корпусы; 
заводской корпус завод корпусы; диплома 
тйческий корпус дипломатик корпус

КОРПУСНбЙ, -ая, -ое корпус ...ы; корпус
ной командйр корпус командиры

КбРПУСНЫ И, -ая, -ое корпус ...ы; корпус
ный металл корпус металы

КОРРЕКТИВ м корректив, төҙәтмә; внести 
коррективы в рукопись ҡулъяҙмаға төҙәтмәләр 
индереү

КОРРЕКТИРОВАТЬ несоө. что 1. төҙәтеү, 
төҙәтмәләр индереү; корректировать статью 
мәҡәләне төҙәтеү; корректйровать стрельбу әо-
ен. атыуға төҙәтмәләр индереү 2. сов. (откор
ректировать) корректура уҡып төҙәтеү; кор
ректйровать книгу китаптың корректураһын 
уҡып төҙәтеү

КОРРЕКТИРбВКА ж; әоен. корректировка 
(атыуга төҙәтмәләр индерец); дать точную кор
ректировку атыуға дөрөҫ корректировка биреү 

КОРРЕКТИРбВЩ ИК м; воен. корректиров- 
калаусы (снарядтың дөрөҫ төшөц-төшмәцен 
кцҙәтеп, төҙәтеп барыусы кеше, самолёт йәки 
радар)

к о р р ё к т н о с т ь  ж әҙәплелек, нәзәкәтлек; 
корректность отношения мөнәсәбәттең әҙәплеле
ге; отличаться корректностью поступков әҙәпле
лек менән айырылып тороу

КОРРЁКТНЫЙ, -ая, -ое әҙәпле, нәзәкәтле; 
корректный человек нәзәкәтле кеше; кор
ректное поведение әҙәпле, тәртипле ҡылыҡ

к о р р е к т о р  м корректор, корректура 
уҡыусы; издательский корректор нәшриәт кор
ректоры

к о р р е к т о р с к и й , -ая, -ое корректор ...ы; 
корректорская правка корректор төҙәтмәһе; 
корректорская работа корректор эше

КОРРЕКТУРА ж корректура (1. типогра
фия оттискыһын төҙәтец эше 2. типография
ла йыйган саҡта киткән хатаны төҙәтец өсөн 
алыншн оттиск); читать корректуру корректу
ра уҡыу

КОРРЕКТОРНЫЙ, -ая, -ое корректура ...ы; 
корректурные знаки корректура билдәләре; кор
ректурные исправления корректура төҙәтмәләре 

к о р р е к ц и я  ж 1. спец. төҙәтеү; коррекция 
зрения насар күреүҙе төҙәтеү 2. тех. коррекция; 
коррекция шкалы вольтметра вольтметр шка 
лаһына коррекция яһау

КОРРЕЛЯТИВНЫЙ, -ая, -ое книжн. үҙ-ара 
бәйләнешле, коррелятив; коррелятивные по
нятия үҙ-ара бәйләнешле төшөнсәләр

КОРРЕЛЯЦИбННЫ Й, -ая, -ое книжн. кор
реляция ...ы, корреляцион; корреляционная за
висимость корреляция бәйләнгәнлеге

КОРРЕЛЯЦИЯ ж; книжн. корреляция 
(төрлө нәмә, төшөнсә йәки кцренештең цҙ-ара 
бәйләнеше, мөнәсәбәте); корреляция звуков 
өндәр корреляцияһы

КОРРЕСПОНДЕНТ м 1. хатлашыусы, хә
бәрләшеүсе, корреспондент 2. хәбәрсе; коррес
пондент газеты гәзит хәбәрсеһе; внештатный 
корреспондент штаттан тыш хәбәрсе ♦ член- 
корреспондент Академии наук Республики 
Башкортостан Башҡортостан Республикаһы 
фәндәр академияһының ағза-корреспонденты 

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ, ая, ое хәбәрсе 
...ы; корреспондентский билет хәбәрсе билеты 

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ ж 1. хатлашыу, 
яҙышыу; вестй корреспонденцию хатлашып то 
роу 2. собир. хаттар, корреспонденция; до
ставка корреспонденции хаттар килтереү; за
казная корреспонденция заказлы корреспонден 
ция 3. (статья) хәбәр, хат, корреспонденция 
(көндәлек ваҡшалар тураһында гәзиткә, жур- 
налга ебәрелгән хәбәр)

КОРРИДА ж коррида (Испанияла һәм Ла
тин Америкаһы илдәрендә тамаша төрө: то- 
реадорҙың цгеҙ менән һугышы)

КОРРОЗИЙНЫ Й и К О РРО ЗИ бН Н Ы Й , 
-ая, -ое 1. тут ...ы, коррозия ...ы; коррозййные 
пятна тут таптары 2. геол. ашалыу ...ы, корро
зия ...ы; коррозионные процессы ашалыу про 
цестары

К О РРбЗИ Я  ж 1. тутығыу, коррозия; кор
розия железа тимер тутығыу 2. геол. ашалыу, 
коррозия; коррозия горных пород тау тоҡомда
рының ашалыуы; коррозия почвы тупраҡ кор
розияһы



КОРРУМПИРОВАННЫЙ
КОРРУМПИРОВАННЫЙ, -ая, -ое корруп- 

цияға бирелгән; коррумпированный госу
дарственный деятель коррупцияға бирелгән 
дәүләт эшмәкәре

КОРРУПЦИЯ ж коррупция, һатылыу; обви
нять в коррупции коррупцияла ғәйепләү

КОРСАЖ м корсаж (1. ҡатын-ҡыҙ кцлдәге- 
нең билдән өҫкә өлөшө 2. юбканың (итәктең) 
ҡаты биллеге)

КОРСАЖНЫЙ, -ая, -ое корсаж ...ы; кор
сажная лента корсаж таҫмаһы

КОРСАР м корсар (диңгеҙ юлбаҫары) 
КОРСЁТ м корсет (һынды матур кцрһәтер 

өсөн эстән кейә торган тыгыҙ яҫы биллек)', но
сить корсет корсет кейеү

КОРТ м; спорт, корт (теннис уйнау май- 
ҙансыгы)

КОРТЁЖ м кортеж (тантаналы йөрөш); 
свадебный кортеж туй кортежы

К бРТИ К м кортик, ҡыҫҡа хәнйәр; кортик с 
серебряной рукояткой көмөш һаплы кортик 

КбРТОЧКИ: сидеть на корточках сүкәйеп 
ултырыу; сесть на корточки сүгеү, сүкәйеү 

КОРУНД м корунд (ҡаты минералдарҙың 
бер төрө)

КОРУНДОВЫЙ, -ая, -ое 1. корунд ...ы; ко
рундовое месторождение корунд ятҡылығы 
2. корунд; корундовая игла корунд энә

КОРЧАГА ж ҙур сүлмәк; корчага со сме
таной ҡаймаҡ һалынған ҙур сүлмәк

КОРЧЕВАЛЬНЫЙ, ая, ое төпләү . ..ы; кор 
чевальные работы төпләү эштәре; корчевальная 
машйна ағас төпләгес (машина)

КОРЧЕВАТЬ несов. что төпләү, ҡуптарыу, 
төп сығарыу; корчевать дерево ағас төпләү 

КОРЧЕВКА ж см. корчевать; корчёвка леса 
урман төпләү

К бРЧ И  мн. (ед. кбрча ж); разг. көҙән йыйы
рыу, ҡорошҡаҡ тотоу

КбРЧИТЬ несов. 1. кого, безл. көҙән йыйы
рыу, тартышыу, ҡорошоу, ҡорошҡаҡ тотоу; его 
начало корчить уны ҡорошҡаҡ тота башланы 
2. кого; разг. ҡыланыу, ҡыланған булыу, булып 
ҡыланыу; корчить из себя знатока белгән кеше 
булып ҡыланыу ♦ корчить рбжи ауыҙ ҡыйшай
тыу, үсекләү

КбРЧИТЬСЯ несов. 1. көҙән йыйырыу, 
ҡорошҡаҡ тотоу, тартышыу; корчиться от боли 
һыҙланыуҙан (ауыртыуҙан) тартышыу 2. разг. 
ҡорошоу, бөгәрләнеү; ветки корчились в костре 
ботаҡтар усаҡта ҡороштолар 

КОРЧМА ж корчма, трактир 
КОРЧМАРЬ м; уст. корчма хужаһы 
КбРШ УН м төйлөгән ♦ коршуном налететь 

(броситься) на кого ҡарсыға кеүек ташланыу 
КбРШ УНИЙ, -ья, -ье төйлөгән ...ы; кор

шунье гнездо төйлөгән ояһы

КОРЫСТНЫЙ, -ая, -ое 1. файҙа (табыш) 
алыу ...ы; с корыстной целью файҙа алыу уйы 
менән; корыстный интерес файҙа алыу ниәте 
менән 2. см. корыстолюбивый

КОРЫСТОЛЙБЕЦ м ҡомһоҙ кеше, ас күҙ, 
үҙ файҙаһын ҡайғыртыусы

КОРЫСТОЛЮБИВЫЙ, ая, ое ҡомһоҙ, 
туймаҫ, үҙ файҙаһын ғына күҙәткән; корыстолю- 
бйвый человек ҡомһоҙ кеше

КОРЫСТОЛЮБИЕ с ҡомһоҙлоҡ, комарлык 
КОРЫСТЬ ж 1. (выгода) файҙа, табыш 

2. см. корыстолюбие
КОРЫТО с кәритә, ялғаш; стирать бельё в 

корыте ялғашта кер йыуыу ♦ оказаться у раз
битого корыта; вернуться к разбйтому корыту
бер ниһеҙ тороп ҡалыу, тишек шүмәнгә ултырыу 

КОРЬ J ж; мед. ҡыҙылса; болеть корью 
ҡыҙылса менән ауырыу

КОРЬЁ с собир. ҡайыр, ҡабыҡ; лйповое ко
рьё йүкә ҡайыры

К О РЬ Е В бИ , -ая, -ое ҡайыр, ҡабыҡ, 
ҡабыҡтан (ҡайырҙан) эшләнгән; корьевой навёс 
ҡабыҡтан эшләнгән лапаҫ

КбРЮ Ш КА ж диңгеҙ сабағы 
КОРЙВЫЙ, -ая, -ое 1. кәрше, кәкре-бөкрө, 

сатай-ботай; корявое дерево кәкре-бөкрө ағас
2. ҡытыршы; корявые руки ҡытыршы ҡулдар
3. перен., разг. килешһеҙ, тупаҫ; корявые 
рйфмы килешһеҙ рифмалар

КОРЙГА ж лапы; крючок зацепился за ко
рягу ҡармаҡ лапыға эләкте

КОРЙЖИСТЫЙ, -ая, -ое 1. күп ботаҡлы, бо
таҡлы; коряжистый дуб ботаҡлы имән 2. лапы
лы; ловить рыбу в коряжистых местах лапылы 
урында балыҡ тотоу

КОРЙКИ мн. коряктар, коряк халҡы / /  ед. 
коряк м коряк ир-аты; корячка ж коряк ҡатын- 
ҡыҙы

КОРЙКСКИЙ, -ая, -ое коряк ...ы; ко
рякский язык коряк теле

КОСА I ж толом; заплести волосы в две 
косы сәсте ике толом итеп үреү; длинная коса 
оҙон толом

КОСА II ж салғы; отбивать косу салғы сүкеү; 
обух косы салғы төйҙәһе; точйть косу салғы 
яныу ♦ нашла коса на камень ҡара-ҡаршы ки
леү, төкәшеү

КОСА III ж 1. ҡомайыл, ҡомаяҡ (тупраҡ) 
2. морон (ослайып кергән ер); коса леса урман 
мороно

КОСАРЬ I м бесән (ашлыҡ) сабыусы 
КОСАРЬ II м ҙур бысаҡ, кәсир; наколоть ко

сарём лучйны ҙур бысаҡ менән сыра телеү 
(ярыу)

КОСАТКА ж косатка (дельфиндар гаиләһе- 
нә ҡараган һөтимәр эре йыртҡыс диңгеҙ 
хайуаны)

КОСАЧ м ата ҡор, оҙан
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косноязычный
КОСВЕННЫЙ, -ая, -ое ситләтелгән, туранан- 

тура булмаған; косвенные доказательства 
ситләтелгән дәлилдәр; задавать косвенные во
просы ситләтелгән һорауҙар биреү ♦ косвенный 
вопрос грам. ситләтелгән һорау; косвенные 
выборы туранан-тура булмаған һайлауҙар; 
косвенное дополнение грам. ситләтелгән тул
тырыусы; косвенные налоги фин. ситләтелгән 
һалым; косвенные падежи грам. ҡыйыҡ 
килештәр; косвенная речь грам. ситләтелгән 
телмәр

КОСЁКАНС м; мат. косеканс 
КбСИНУС м; мат. косинус; косинус угла

мөйөштөң косинусы
КОСИТЬ I несоә. 1. что сабыу; он косит 

сено ул бесән саба 2. кого-что; перен. ҡырыу, 
һәләк итеү, үлтереү; снаряды косили не
приятельские ряды снарядтар дошман сафын 
ҡырҙы

КОСИТЬ II несоә. 1. что, чем (рот) ҡый
шайтыу, бөршәйтеү, салшайтыу 2 . ҡыйшайыу, 
ҡыя китеү; борозда косйт под сошником бу 
раҙна төрән аҫтында ҡыя китте 3. разг. (об 
одежде, её частях) ҡыйшайып (салшайып) то
роу; юбка спереди косйт итәге ал яҡтан ҡый
шайып тора 4. без доп. ҡылый ҡарау; один глаз 
у него косйт бер күҙе ҡылый (ҡарай)

КОСИТЬСЯ несоә. 1. ҡыйшайыу, ҡырынай
ыу; дверь косйтся от сырости ишек еүешлектән 
ҡыйшая 2. на кого-что күҙ ҡырыйы (сите) 
менән ҡарау 3. на кого-что; перен. тиҫкәре 
(ҡырын) ҡарау

КОСИЦА ж 1. уменъш. от коса I; 2. (прядь 
волос) сәс өлтөгө

КОСИЧКА ж; уменьш.-ласк. от коса I 
КОСМАТЫЙ, -ая, -ое 1. лаҫбыр, оҙон ҡуйы 

йөнлө, ялбыр; косматый пёс лаҫбыр эт; кос
матая шапка ялбыр баш кейеме 2. туҙған, ял
быр, ялбыр сәсле; косматая голова ялбыр баш; 
косматые волосы ялбыр сәс 3. перен. ялбыр; ко
сматые облака ялбыр болоттар

КОСМЁТИКА ж 1. биҙәнеү, косметика; ка
бинет косметики биҙәнеү кабинеты; лечебная 
косметика дауалау косметикаһы 2. собир. 
биҙәнеү әйберҙәре, косметика; употреблять кос
метику биҙәнеү әйберҙнрен ҡулланыу

КОСМЕТЙЧЕСКИИ, -ая, -ое биҙәнеү ...ы, 
косметика ...ы; косметйческая фабрика косме 
тика фабрикаһы; косметические средства 
биҙәнеү әйберҙәре

КОСМЕТбЛОГ м косметолог, косметика бел
гесе; врач-косметблог табиб-косметолог

КОСМЕТОЛбГИЯ ж косметология (дауа
лау, бит-тәндең сафлығын һаҡлау һәм 
ҡиәфәткә матурлыҡ бирец хаҡындағы фән) 

КОСМЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое йыһан ...ы, кос
мос ...ы; космйческий корабль йыһан карабы; 
космйческое пространство йыһан киңлеге 2. пе

рен. үтә тиҙ, ифрат ҙур, сиктән тыш; дни проле
тели с космйческой скоростью көндәр бик тиҙ 
үтте; космйческий масштаб ифрат ҙур масштаб; 
космическая сйла сиктән тыш көс ♦ космйчес
кая пыль йыһан саңы (йондоҙҙар араһындағы 
киңлектә томан һымаҡ булып йөрөцсе бик ваҡ 
киҫәктәр)', космйческие лучй йыһан нурҙары 
(Ер шарына төшкән нурҙар)

КОСМОВЙДЕНИЕ с космостан телетап- 
шырыу

КОСМОГОНЙЧЕСКИЙ, -ая, ое космогония 
...ы; космогоническая гипотеза космогония ги
потезаһыкосмогбния ж космогония (кцк есем- 
дәренең барлыҡҡа килецен һәм цҫешен өйрәнә 
торған бцлек); звёздная космогбния йондоҙҙар 
космогонияһы

КОСМ ОДРбМ  м космодром; построить кос
модром космодром төҙөү

КОСМ ОЛбГИЯ ж космология (йыһан 
төҙөлөшө тураһында тәғлимәт)-, проблемы 
космологии космология проблемалары 

к о с м о н а в т  м космонавт 
КОСМОНАВТИКА ж космонавтика (йыһан

ға осоу теорияһы һәм практикаһы)-, основы 
космонавтики космонавтика нигеҙҙәре; будущее 
космонавтики космонавтиканың киләсәге

КОСМОПОЛЙТ м и КОСМОПОЛЙТКА ж 
космополит; превратйться в космополйта космо 
политҡа әйләнеү

КОСМОПОЛИТИЗМ м космополитизм, кос- 
мополитлыҡ (милли традицияларҙы инҡар 
иткән идеология)

КОСМОПОЛИТИЧЕСКИЙ, ая, ое космо
политик; космополитйческий взгляд космополи
тик ҡарашкбсмос м космос, йыһан, ғаләм; полёты в 
кбсмос йыһанға осоу; изучать кбсмос ғаләмде 
өйрәнеү; выйти в кбсмос йыһанға сығыукбсмы мн. (ед. косма ж) 1. разг. сәс 
өлтөгө, таралмаған (ойпаланған) сәс; нечёсан 
ные кбсмы таралмаған сәс 2. (о клочьях воды, 
облаков, тумана) уҡмашып торған, ялбыр; 
кбсмы облаков ялбыр болоттар

КОСНЁТЬ несоә. 1. в чём и без доп. ҡатып 
ҡалыу; коснеть в невежестве наҙанлыҡта ҡатып 
ҡалыу 2. көрмәлеү; язык коснеет тел көрмәлә кбсность ж ҡатып ҡалғанлыҡ, үҫмәү, алға 
бармау; кбсность мышления фекерләүҙең ҡатып 
ҡалғанлығы

КОСНОЯЗЫЧИЕ с 1. һаҡаулыҡ; страдать 
косноязычием һаҡаулыҡ менән интегеү 2. пе
рен. тел буталыуы, тотлоғоу

КОСНО ЯЗЫЧНЫЙ, ая, ое 1. һаҡау; кос 
ноязычный человек һаҡау кеше 2. перен. аңла
йышһыҙ телле, теле насар; косноязычная речь 
насар телмәр; косноязычный рассказ теле насар 
хикәйә



КОСНУТЬСЯ
к о с н у т ь с я  сов. см. касаться
КбСНЫ Й, -ая, -ое 1. ҡатып ҡалған, ынты

лышһыҙ; косный ум ҡатып ҡалған аҡыл; 
косный человек туң, ынтылышһыҙ (мәғәнәһеҙ) 
кеше 2. в знач. сущ. косное с иҫкелек, (иҫкесә) 
ҡатып ҡалғанлыҡ; борьба нового с косным 
яңылыҡ менән иҫкелектең көрәше

КОСОБСЖИЙ, -ая, -ое ҡыйыш, салыш, ян
тайған, ауыш; кособокий старйк ҡыйыш кәүҙәле 
ҡарт; кособокая избушка янтайған өй

КОСОБбЧИТЬ несов.', разг. ҡыйшайыу, 
ауышыу, салшайыу, ҡырынайыу, янтайыу

КОСОВЙЦА ж 1. сабыу; косовйца трав үлән 
сабыу 2. (время, когда косят) бесән өҫтө

КОСОВИЩЕ с салғы һабы; укоротйть косо 
вйще салғы һабын ҡыҫҡартыу; насадйть косу на 
косовйще салғы ашлау, салғыға һап ҡуйыу 

КОСОВОРбТКА ж ҡыйыҡ яғалы күлдәк 
КОСОГЛАЗИЕ с ҡылыйлыҡ 
КОСОГЛАЗЫЙ, -ая, -ое 1. ҡылый күҙле, 

ҡылый; косоглазый мальчик ҡылый күҙле малай 
2. разг. (раскосый) ҡыҫыҡ күҙле; косоглазые 
лйца ҡыҫыҡ күҙҙәр, ҡыҫыҡ күҙле кешеләр

КОСОГбР м сағыл, тау битләүе; вершйна ко
согора сағыл башы

КО С бЙ , -ая, -ое 1. ҡыя, ҡыялап төшкән 
(яуған); косые лучй солнца ҡояштың ҡыялап 
төшкән нурҙары; косой дождь ҡыялап яуған 
ямғыр; косой почерк ҡыя яҙыу; косой пробор 
сәсте ҡыя ярыу 2 . ҡыйыш, салыш, ауыш, ҡый
шайған; косая дверь ҡыйыш ишек; косая полка 
ҡыйшайған кәштә 3. ҡылый, ҡыйыш, ҡылый 
күҙле; косая женщина ҡылый ҡатын 4. перен. 
ҡырын; косой взгляд ҡырын ҡараш ♦ косой 
ворот ҡыйыҡ яға; косой парус ҡыйыҡ елкән; 
косой треугольник мат. ҡыйыш өсмөйөш; ко
сой 5ТОЛ мат. ҡыйыш мөйөш; косая сажень в 
плечах; в косую сажень ростом киң яурынлы 

КОСОЛАПИТЬ несов. тайыш баҫыу 
КОСОЛАПОСТЬ ж тайышлыҡ; врождённая 

косолапость тыумыштан тайышлыҡ
КОСОЛАПЫЙ, -ая, -ое 1. тайыш, тайыш аяҡ 

(табан), арҡыры аяҡ; косолапый медведь тайыш 
табан айыу 2. перен., прост, килбәтһеҙ, шө
кәтһеҙ

КОСОРУКИЙ, -ая, -ое 1. ҡыйыш ҡуллы, 
ҡыйыш ҡул; косорукий человек ҡыйыш ҡул ке
ше 2. перен., прост, ҡулайһыҙ, оҫолһоҙ

КОСОУГбЛЬНЫЙ, -ая, -ое мат. ҡыйыш 
(ҡыйыҡ) мөйөшлө; косоугольный треугольник 
ҡыйыҡ мөйөшлө өсмөйөш

КОСТЕЛ м костел (Полъшала католиктар 
сиркәце)

КОСТЕНЁТЬ несов. 1. шаҡрайыу, шоҡра
йыу, ҡатыу; спина костенеет от холода арҡа 
һыуыҡтан шоҡрая 2. (от смущения, испуга и 
т.д.) ҡатып ҡалыу, шаҡ ҡатыу; костенеть от ис
пуга ҡурҡыуҙан шаҡ ҡатыу

КОСТЕР I м 1. усаҡ, ут; зажечь костёр усаҡ 
тоҡандырыу 2. горн. (рудничное крепление из 
стоек) Терәк ♦ пионерский костёр пионерҙар 
усағы

КОСТЕР II м; бот. күстерә; безостый костёр
ҡылсыҡһыҙ күстерә

КОСТЙСТЫЙ, -ая, -ое 1. шауҡал, эре 
һөйәкле; костйстый скот шауҡал мал; костистый 
мужчйна эре һөйәкле ир 2. (о рыбе) ҡылсыҡлы; 
костйстый лещ ҡылсыҡлы ҡорман 3. см. кост
лявый 1

КОСТЛЯВЫЙ, ая, ое 1. ҡаҡ һөйәк, ҡаҡ 
һөйәккә ҡалған, үтә арыҡ (ябыҡ); костлявый 
старйк ҡаҡ һөйәккә ҡалған ҡарт; костлявая ко
рова үтә арыҡ һыйыр 2. см. костйстый 2

КбСТНЫ Й, ая, ое һөйәк ...ы; костная 
ткань һөйәк туҡымаһы; костная болезнь һөйәк 
ауырыуҙары; костный клей һөйәк елеме 
♦ костный мозг анат. елек; костная мозоль 
мед. һөйәк йөйө

КОСТОЁДАл  : һөйәк сереү сире 
КОСТОПРАВ м быуын ултыртыусы 
КОСТОРЁЗ м һөйәктән әйбер эшләүсе 
КбСТОЧКА ж 1. уменьш. от кость 2. (в 

плодах) һөйәк, төш; косточка слйвы слива 
һөйәге ♦ перемывать косточки кому ғәйбәт 
һатыу, тетеп һалыу; по косточкам разобрать ко
го-что ентекләп тикшереү

КбСТОЧКОВЫЙ, -ая, -ое бот. 1. һөйәкле, 
төшлө; косточковые плоды һөйәкле емештәр 2. в 
знач. сущ. косточковые мн. ҡаты төшлөләр 

КОСТРА ж талҡыш; льняная костра етен 
талҡышы

КОСТРЁЦ м 1. ҡойроҡ һөйәге, ҡоймос 
2. (частъ мясной туши) артҡы һан, бот ите 

КОСТРЙКА ж см. костра 
КОСТРОВбЙ м усаҡ яғыусы 
КОСТЫЛЬ м 1. ҡултыҡ таяғы; ходить на ко

стылях ҡултыҡ таяғы менән йөрөү 2. (гвоздь, 
крюк) ырғаҡлы сой; вбить костыль в стену сте
наға ырғаҡлы сөй ҡағыу

КОСТЬ ж 1. һөйәк; (у рыб) ҡылсыҡ; бедрен
ная кость бот һөйәге; слоновая кость фил 
һөйәге; резьба по кости һөйәктән һырлап эшләү 
2. (игральная) һөйәк, уйын ташы 3. (на счётах) 
төймә ♦ белая кость аҡ һөйәк; чёрная кость 
ҡара һөйәк; до костей бик ныҡ; кожа да кости 
ҡоро һөйәккә тороп ҡалған; широкая кость; ши
рок костью; широк в кости эре һөйәкле, ҙур 
кәүҙәле; до мозга костей бөтә торошо (булмы
шы) менән, башынан аяғына тиклем; язык без 
костей у кого теле һөйәкһеҙ, теле-телгә теймәй; 
пересчитать кости кому ҡабырғаһын һанау 
(туҡмау)', лечь костьмй башын һалыу (цлеп 
ҡалыу)', на костях построить ҡорбандар менән 
төҙөү

КОСТЮМ м костюм, кейем; рабочий костюм
эш кейеме; выходной костюм байрам кейеме;



брючный костюм салбарлы костюм; карна
вальный костюм карнавал костюмы

КОСТЮМЁР м и КОСТЮМЕРША ж  костю 
мер (театрҙа костюм әҙерләп торган кеше) 

КОСТЮМИРОВАННЫЙ, -ая, -ое маскарад 
(театр) костюмлы ♦ костюмйрованный бал мас
карад костюмлы бал

КОСТЮМИРОВАТЬ сов., несов. кого-что 
маскарад (театр) костюмы кейҙереү

КОСТЮМИРОВАТЬСЯ 1 . сов., несов. мас
карад (театр) костюмы кейеү; костюмироваться 
на бал балға маскарад костюмы кейеү 2. несов. 
страд, от костюмировать

костйк м 1. һөлдә; крупный костяк эре 
һөлдә 2. чего; перен. төп өлөш; костяк органи
зации ойошманың төп өлөшө

КОСТЯНИКА ж ҡыҙыл бөрлөгән 
КОСТЯНИЧНЫЙ, -ая, -ое ҡыҙыл бөрлөгән 

...ы; костянйчные лйстья ҡыҙыл бөрлөгән яп
раҡтары; костянйчное варенье ҡыҙыл бөрлөгән 
ҡайнатмаһы

КОСТЙНКА г, к; бот. төш, емеш эсендәге һө
йәк (сейә, муйыл, өрөк кецек емештәрҙең һөйәге) 

костянбй, -ая, -ое 1. һөйәк, һөйәктән 
яһалған; костяные яловицы һөйәк төймәләр; 
нож с костянбй рукояткой һөйәк һаплы бысаҡ 
2. һөйәк ...ы; костяная мука һөйәк оно

КОСТЙШКА ж; разг. 1. быуын, быуын 
һөйәге; костяшка пальцев бармаҡтың быуын 
һөйәктәре 2. һөйәк, уйын ташы; костяшки доми
но домино һөйәктәре 3. (на счётах) төймә 

КОСУЛЯ ж илек; (самка) ҡоралай 
КОСЫНКА ж өскөл яулыҡ, косынка; шёлко

вая косынка ебәк өскөл яулыҡ 
КОСЬБА Ж  С М .  КОСЙТЬ I 1 
к о с й к  I м яҡ, яңаҡ; дверной косяк ишек 

яңағы; оконный косяк тәҙрә яңағы
КОСЙК II м 1. өйөр; косяк лошадей йылҡы 

өйөрө 2. эркеү; плывёт косяк плотвы сабаҡ эр
кеүе йөҙә 3. в знач. нареч. косяком; разг. өйөр- 
өйөр булып; народ валит косяком халыҡ өйөр- 
өйөр булып килә 4. (стая птиц) туп; косякй 
журавлей торналар тубы

косякбм нареч.; разг. ҡыя, ҡыялатып; на 
стол косякбм падало из окна солнце ҡояш 
нурҙары тәҙрә аша ҡыя төшә

кот м ата бесәй ♦ кот наплакал кого-чего 
тырнаҡ осондай, бик әҙ; кот в мешкё билдәһеҙ 
нәмә; кота в мешкё купйть күҙ йомоп һатып 
алыу, әйберҙе күрмәйенсә алыу 

КОТАНГЕНС м; мат. котангенс 
КОТЕЛ м 1. ҡаҙан; чугунный котёл суйын 

ҡаҙан; паровой котёл боҫ (пар) ҡаҙаны 2. әоен. 
ҡамау; попасть в котёл ҡамауға эләгеү ♦ общий 
котёл дөйөм (күмәк) туҡланыу, күмәкләп тото
ноу; (как) в котлё кипёть баш ҡайнатып йөрөү; 
варйться в котлё бер ҡаҙанда ҡайнау (оҙаҡ йыл
дар бер коллективта эшләц)

КОТОРЫЙ НИБУДЬ
КОТЕЛбК м котелок (1. ялан шарттарын

да аш-һыу өсөн тотолган тимер һауыт
2. тцңәрәк тцбәле ҡаты эшләпә)', подвёсить 
котелок на треножник котелокты тағанға аҫыу; 
надёть котелок котелок кейеү ♦ котелок варит у 
кого башы эшләй

котёльный, -ая, -ое 1. ҡаҙан ...ы; ко
тёльный цех ҡаҙан цехы; котёльное желёзо
ҡаҙан тимере 2. в знач. сущ. котёльная ж ҡаҙан
лыҡ бүлмәһе, пар ҡаҙандары урынлашҡан урын 

котёльщик м 1. ҡаҙан яһаусы 2. боҫ (пар) 
ҡаҙаны белгесе

КОТЁНОК м бесәй балаһы 
кбтик м 1. уменьш.-ласк. от кот 2. зоол. 

диңгеҙ бесәйе, котик
кбтиковый, -ая, -ое 1. котик ...ы, диңгеҙ 

бесәйе ...ы; кбтиковый промысел котик аулау 
кәсебе 2. котик (тиреһенән эшләнгән); котиковая 
шапка котик бүрек

КОТИРОВАТЬ сов., несов. что\ фин. коти- 
ровкалау, хаҡ ҡуйыу (биржа тауарҙарына, 
процентлы ҡагыҙҙарга һәм сит ил валю
таһына)

КОТИРОВАТЬСЯ несов. 1. фин. котировка- 
ланыу, хаҡ ҡуйылыу 2 . баһаланыу, юғары 
күтәрелеү; его высказывания высоко котиру
ются уның әйткәндәре бик юғары баһалана
3. фин. биржала йөрөү (әйләнеү) 4. страд, от 
котйровать

КОТИРбВКА ж) фин. 1. см. котйровать, ко- 
тйроваться 2. котировка (биржала тауар, про
центлы ҡағыҙҙар әйләнеше)

КОТИТЬСЯ несов. (о кошке, зайчихе) бала
лау; (о козе, овце) бәрәсләү

КОТЛЁТА ж котлет; жарить котлёты котлет 
ҡурыу; паровая котлёта боҫта (парҙа) беше
релгән котлет; картофельная котлёта картуф 
котлеты

КОТЛЕТНЫЙ, -ая, -ое котлетлыҡ; кот- 
лётный фарш котлетлыҡ фарш

КОТЛОВАН м нигеҙ соҡоро, котлован; рыть 
котлован нигеҙ соҡоро ҡаҙыу

КОТЛОВИНА ж соҡор, һөҙәк соҡор; болоти
стая котловина һаҙамыҡ соҡор

КОТбМКА ж юл тоҡсайы, биштәр, артмаҡ 
КОТбРЫЙ, -ая, -ое мест. 1. (какой имен

но) ҡайһы, ҡайһыныһы; в которые двёри он 
вошёл? ул ҡайһы ишеккә инде?; который из 
них? уларҙың ҡайһыныһы? 2. (какой по поряд
ку, по счёту) нисәнсе, күпме; который час? 
сәғәт нисә? 3. (не первый, многий', обычно в со
четании с сущ. “раз", “день", “год" и т.п.) 
нисә, нисәнсе, күпме; который раз я тебё это 
говорю нисәнсе тапҡыр инде һиңә был турала 
әйтәм

КОТбРЫЙ НИБУДЬ, -ая-нибудь, ое ни 
будь мест.', разг. (какой-нибудь из нескольких) 
береһе, берәйһе, араһынан бере



КОТТЁДЖ м коттедж (1. ҡала ситендәге 
ике ҡатлы бер гаиләлек йорт 2. туристар 
өсөн тәгәйенләнгән йәйге йорт)

К бФ Е  м нескл. ҡәһүә, кофе; молотый кофе 
тартылған ҡәһүә; пить кофе ҡәһүә эсеү

КОФЕВАРКА ж ҡәһүә (кофе) ҡайнатҡыс; 
варйть в кофеварке ҡәһүә ҡайнатҡыста ҡай
натыу

КОФЕЙН м кофеин (ҡәһцә орлоҡтарынан, 
сәй япраҡтарынан һ.б. ҡайһы бер цҫемлектәр- 
ҙән алына торган наркотик матдә)

КОФЁЙНИК м кофейник, ҡәһүә сәйнүге; на 
лйть кофе из кофейника кофейниктан ҡәһүә 
ҡойоу

КОФЁЙНИЦА ж 1. ҡәһүә тирмәне; молоть 
зёрна кофейницей ҡәһүә тирмәнендә ҡәһүә тарт
тырыу 2 . ҡәһүә һауыты

КОФЁЙНЫЙ, ая, -ое 1. ҡәһүә ...ы; кофёй 
ные плантации ҡәһүә плантациялары; кофейные 
зёрна ҡәһүә орлоҡтары 2. ҡәһүәле; кофейный 
торт ҡәһүәле торт; кофейный крем ҡәһүәле крем 
3. (о цвете) ҡәһүә төҫлө (төҫөндәге); туфли ко
фейного цвета ҡәһүә төҫөндәге туфли 

КОФЁЙНЯ ж кофейня, ҡәһүәхана 
КОФЕМ бЛКА ж ҡәһүә тартҡыс 
К бФ Т А  ж кофта; шерстяная кофта йөн коф 

та; кофта с короткими рукавами ҡыҫҡа еңле 
кофта

КбФ ТОЧКА ж; уменьш. от кофта 
КОЧАН м күсән; кочан капусты кәбеҫтә 

күсәне
КОЧАННЫЙ, -ая, -ое күсәнле; кочанная ка

пуста күсәнле кәбеҫтә
КОЧЕВАТЬ несоә. 1. (вести кочевой образ 

жизни) күсмә тормошта йәшәү 2. разг. (часто 
менять местожительство) күсеү, күсеп йөрөү 

КОЧЕВКА ж 1. см. кочевать 2. см. ко
чевье 2, 3

КОЧЁВНИКИ мн. (ед. кочёвник м ) күсмә 
халыҡ, күскенселәр; группа кочевников күскен
селәр төркөмө

КОЧЕВбЙ, -ая, -ое 1. күсмә; кочевые на
роды күсмә халыҡтар; кочевой образ жйзни 
күсмә тормош 2 . күскенселәр ...ы, күсмә халыҡ 
...ы; кочевая юрта күскенселәр тирмәһе

КОЧЁВЬЕ с 1. см. кочевать I; 2. (стоянка) 
ҡуналҡа 3. (местность) күсеп йөрөү урыны; 
летнее кочевье йәйләү; зймнее кочевье ҡышлау 

КОЧЕГАР м кочегар; кочегар паровозной 
топки паровоз кочегары

КОЧЕГАРКА ж кочегарка (пар ҡаҙаны 
урынлашҡан һәм уга яга торган бцлмә); ра
ботать в кочегарке кочегаркала эшләү

КОЧЕНЁТЬ несов. туңыу, ҡатыу, ныҡ өшөү; 
от холода коченеют ноги һыуыҡтан аяҡ(тар) 
туңа

КОЧЕРГА ж тәртешкә, болғауыс; разгребать 
угли кочергой күмерҙе тәртешкә менән болғатыу

КОТТЕДЖ
КОЧЕРЫЖКА ж күсән үҙәге; грызть коче

рыжку күсән үҙәген кимереү
К бЧ К А  ж түңгәк; наступить на кбчку

түңгәккә баҫыу
КОЧКОВАТЫЙ, -ая, -ое түңгәкле; кочко

ватый луг түңгәкле болон
KOTII м 1. тирмә; башкйрские кбши башҡорт 

тирмәләре 2. кош, тораҡ (X I — X V I бб. Рәсәйҙә 
хәрби лагерь, ылау)

КОШАРА ж аран; загнать овец в кошару
һарыҡтарҙы аранға индереү

КОШАЧИИ и КбШ ЕЧИЙ, ья, ье 1. бесәй
...ы; кошачья лапа бесәй табаны; кошачий мех
бесәй тиреһе; кошачьи глаза бесәй күҙҙәре 
2. разг. бесәй (тиреһенән эшләнгән); кошачий 
воротнйк бесәй яға 3. в знач. сущ. кошачьи мн.; 
зоол. бесәйҙәр, бесәй һымаҡтар ♦ кошачий кон
церт бесәйҙәр мыяулауы

КОШЕЛЕК м аҡса янсығы, янсыҡ; положйть 
деньги в кошелёк янсыҡҡа аҡса һалыу

КОШЕЛКА ж; разг. кәшүл (цреп эшләнгән 
сумка, кәрзин)

КОШЕНИЛЬ ж кошениль (1. ҡыҙыл буяу 
бирә торган бөжәк 2. шул бөжәктән алынган 
буяу)

КОШЕНЙЛЬНЫЙ, -ая, -ое кошениль ...ы; 
кошенйльный червёц кошениль ҡорто; коше
нильная краска кошениль буяуы

КбШ ЕНЫ Й, -ая, -ое сабылған; кошеный луг
сабылған болон; кошеный овёс сабылған һоло; 
кошеное сёно сабылған бесән

КбШ КА ж 1. бесәй; серая кошка һоро бесәй 
2. обычно мн. кошки; спец, тырнаҡтар (баганага 
менец өсөн); надеть кошки тырнаҡтар кейеү 
♦ как кошка с собакой эт менән бесәй кеүек; 
кошки скребут на душё йөрәкте өйкәп тороу, эс 
бошоу; кошка пробежала между кем аралары
нан ҡара бесәй үткән

КОШМА ж кейеҙ; покрытый кошмой пол
кейеҙ түшәлгән иҙән

КОШМАР м 1. ҡурҡыныс төш, баҫлығыу; 
его мучают кошмары уны ҡурҡыныс төштәр 
яфалай (ыҙалата) 2. перен., разг. дәһшәт, алама 
(бик насар, әшәке) нәмә; кошмар фашйзма фа
шизм дәһшәте 3. в знач. сказ.; разг. ҡот осҡос, 
бик яман; там такое творится — кошмар! унда 
шундай хәл булып ята — ҡот осҡос!

КОШМАРНЫЙ, -ая, -ое 1. ҡурҡыныс, ҡот 
осҡос, бик яман; кошмарный сон бик яман төш 
2. перен., разг. бик насар (алама); кошмарные 
условия бик насар шарттар; сегодня кошмарная 
погода бөгөн көн бик алама (насар)

КОЩЁЙ м 1. фольк. Кощей (урыҫ халыҡ 
әкиәттәрендә мифик зат) 2. разг. (о тощем и 
высоком человеке) ҡаҡ һөйәк, ябыҡ оҙон кеше 

КОЩУНСТВЕННЫЙ, ая, ое мыҫҡыллы, 
мәсхәрәле; кощунственные речи мәсхәрәле 
телмәрҙәр



КРАПАТЬ
кощунство С МЫҪҠЫЛ, мәсхәрә 
КОЩУНСТВОВАТЬ несов. мыҫҡыл (мәс

хәрә) итеү, мәсхәрәләү, мыҫҡыллау
КОЭФФИЦИЕНТ м; мат., физ. коэффици

ент ♦ коэффициент полезного действия 
файҙалы эш коэффициенты

КРАБ м диңгеҙ ҡыҫалаһы, краб 
КРАБИИ, -ья, -ье диңгеҙ ҡыҫалаһы ...ы; 

крабье мясо диңгеҙ ҡыҫалаһы ите
КРАБОВЫЙ, ая, -ое (связанный с добычей 

крабов) диңгеҙ ҡыҫалаһы ...ы; крабовый промы
сел диңгеҙ ҡыҫалаһы аулау кәсебе; крабовые 
сети диңгеҙ ҡыҫалаһы ауы

КРАБО ЛбВ м 1. диңгеҙ ҡыҫалаһы аусыһы 
2 . диңгеҙ ҡыҫалаһын тотоп эшкәртеүсе карап 

КРАВЧИИ м; ист. кравчий (Мәскәц батша
ларының ашнаҡсыһы)

КРАГИ мн. краги (1. кцндән эшләнгән бал
тырлы ҡуныс 2. бирсәткәнең киң оҙон 
беләҙеге)

КРАДЕНЫЙ, -ая, -ое 1. урланған; краденые 
вещи урланған әйберҙәр 2. в знач. сущ. краде
ное с собир. урланған нәмәләр

КРАДУЧИСЬ нареч.\ разг. боҫоп, йәшерен, 
һиҙҙермәҫтән; крадучись выйти из дома өйҙән 
йәшерен сығыу

КРАЕВЁД м тыуған яҡты өйрәнеүсе (белгес) 
КРАЕВЕДЕНИЕ с илде өйрәнеү, тыуған 

яҡты (ерҙе) өйрәнеү
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ, -ая, -ое тыуған яҡты 

(төйәкте) өйрәнеү ...ы; краеведческий музей 
тыуған яҡты өйрәнеү музейы

КРАЕВОЙ, -ая, -ое 1. край ...ы; краевой суд
край суды; краевой прокурор край прокуроры 
2. спец. ҡырындағы, ситендәге; краевые трещи
ны ледника боҙлоҡ ситендәге ярыҡтар

КРАЕУГОЛЬНЫЙ, -ая, -ое книжн. төп, ни
геҙ, иң мөһим; краеугольный вопрос төп мәсьәлә 
♦ краеугольный камень чего эштең төп нигеҙе 
(асылы)

КРАЕШЕК м ; разг. сит, ҡыр; сесть на 
краешек стула ултырғыстың ситенә ултырыу 

КРАЖА ж урлау, урлыҡ, урлашыу; мелкая 
кража ваҡ-төйәк урлау; кража со взломом ва
тып инеп урлау

к р а й  м 1. сит, ҡыр, тирә; край стола өҫтәл 
ҡыры; на самом краю иң ситтә; сесть на край 
стула ултырғыс ситенә ултырыу 2. мөлдөрәмә, 
ҡыр; наполни стакан до краёв стаканды 
мөлдөрәмә тултырыу; лйться через край ҡыры
нан түгелеп ташыу 3. ер, яҡ; родной край 
тыуған яҡ; тёплые края йылы яҡтар 4. край; 
Краснодарский край Краснодар крайы ♦ с краю 
ситтән; через край бик күп, артығы менән; из 
края в край бер сиктән икенсе сиккә тиклем; на 
край свёта ҡош та осоп етмәҫ ергә (ер сигенә); 
на краю свёта йәһәннәм ситендә; на краю гйбе 
ли ҡыл өҫтөндә; хватйть через край арттырып

(аштырып) ебәреү; слышать краем уха ҡолаҡҡа 
салыныу, ишетеп ҡалыу

КРАЙНЕ нареч. (чрезвычайно) бик, үтә, 
сиктән тыш; крайне безобразен бик йәмһеҙ; я 
крайне удивлён мин сиктән тыш ғәжәпләндем; 
крайне полезное дёло үтә файҙалы эш

КРАЙНИЙ, -яя, -ее 1. ситке, ситтәге; 
крайний дом по улице урам буйлап ситке өй; 
крайнее окно ситтәге тәҙрә 2. (наиболее отда
лённый) алыҫ, йыраҡ; жить на Крайнем Севере 
Алыҫ Төньяҡта йәшәү 3. (предельный) иң һуңғы 
(аҙаҡҡы); крайний срок иң һуңғы срок 4. (ис
ключительный) һуңғы сиктәге, һуң дәрәжәләге; 
крайняя нужда һуң дәрәжәләге ихтыяж 5. (наи
более радикальный) иң, ныҡ, киҫкен; крайний 
реакционер ныҡ реакционер; крайнее мнение 
киҫкен фекер ♦ крайние меры киҫкен саралар; в 
крайнем случае һуңғы сиктә, бер ҙә булмағанда; 
по крайней мере һәр хәлдә, һис юғында

КРАЙНОСТЬ ж 1. сик, ахыр, һуңғы (аҡтыҡ) 
сик; избегать крайностей аҡтыҡ сиктәрҙән ары
ныу (ҡасыу) 2. перен. ҡаршылыҡ, ҡапма-ҡар
шылыҡ; в его характере сочетаются две 
крайности уның холҡонда ике ҡапма-ҡаршылыҡ 
ята 3. (очень тяжёлое положение) ауыр хәл, 
мохтажлыҡ, һуңғы сик; огонь открывать только 
в крайности! утты тик һуңғы сиктә генә асырға! 
♦ в крайности кәрәк булғанда; до крайности 
бик, үтә, ғәҙәттән (саманан) тыш; довести (дой- 
тй) до крайности сығырынан сығарыу

КРАКОВЙК м краковяк (поляктарҙың мил
ли бейеце һәм шуның көйө)

КРАМ бЛА ж; у cm. фетнә 
КРАМбЛЬНИК м; уст. фетнәсе 
КРАМ бЛЬНИЧАТЬ несов.', уст. фетнә 

ойоштороу
КРАМбЛЬНЫ Й, -ая, -ое уст. фетнә ...ы, 

фетнәсел; крамольный дух фетнәсел рух
КРАН I м һемәк, морон, кран; водопро

водный кран һыу үткәргес краны; самоварный 
кран самауыр һемәге; закрыть кран һемәкте 
ябыу

КРАН II м ; тех. кран; подъёмный кран
күтәргес кран

КРАНИОЛОГИЯ ж краниология (кешенең 
һәм хайуандарҙың баш һөйәген өйрәнгән 
сагыштырма анатомия фәненең бцлеге)

КРАНИОМЕТРИЯ ж; анат. краниометрия 
(баш һөйәген цлсәц)

КРАНОВЩЙК м и КРАНОВЩИЦА ж кран
сы, кранда эшләүсе

КРАП м 1. (мелкие пятна) бөрсөк, тап; 
белый мрамор с серым крапом һоро таплы аҡ 
мәрмәр 2. (расцветка) сыбар биҙәк, төрткө 

КРАПАТЬ несов. 1. һибәләү, һибәләп яуыу; 
дождь крапает ямғыр һибәләй 2. что сыбарлау, 
төрткөләү



КРАПИВА
КРАПИВА ж кесерткән ♦ глухая крапйва

һуҡыр кесерткән (киртләс япраҡлы, йөнтәҫ 
һабаҡлы, ваҡ ҡына алһыу сәскәле саҡмай 
торган дарыу цләне)

КРАПИВНИК м 1. бот. кесерткәнлек 
2. зоол. кесерткән турғайы

КРАПЙВНИЦА ж 1. мед. ыуа, кесерткән 
биҙгәге 2. зоол. кесерткән күбәләге

КРАПИВНЫЙ, -ая, -ое кесерткән ...ы; кра
пивные заросли кесерткән араһы; крапивные щи 
кесерткән ашы ♦ крапйвная лихорадка мед. ке
серткән биҙгәге (тәнде сабырттыра, ныҡ 
ҡысындыра торшн ауырыу)

КРАПИНА и КРАПИНКА ж төрткө; галстук 
в крапинку төрткөлө галстук

КРАПЛЕНЫЙ, -ая, -ое (о картах) тамғалы, 
билдә ҡуйылған; краплёные карты билдә ҡу
йылған кәрттәр

КРАПЧАТЫЙ, -ая, -ое бөрсөк төшкән, 
төрткөлө, сыбар; крапчатая косынка бөрсөк 
төшкән яулыҡ; крапчатая курица сыбар тауыҡ 

КРАСА ж 1. трад.-поэт. (красота) матур
лыҡ, йәмлелек, күркәмлек, гүзәллек; краса не
бес күктең матурлығы; женская краса ҡатын- 
ҡыҙ күркәмлеге 2. чего', высок, (украшение) 
күрк, йәм; краса и гордость науки фәндең күрке 
һәм ғорурлығы 3. трад.-поэт. һылыу ҡыҙ ♦ во 
всей (своей) красё upon, үҙенең бөтә кире яҡта
ры менән; для красы матурлыҡ өсөн

КРАСАВЕЦ м 1. матур егет 2. матур, күркәм, 
гүзәл; красавец город матур ҡала

КРАСАВИЦА ж 1. (о женщине) матур 
(һылыу, сибәр, күркәм) ҡатын-ҡыҙ; она — уди- 
вйтельная красавица ул — ғәжәп матур ҡатын 
(ҡыҙ) 2. (в обращении) һылыуҡай 3. матур; кра 
савица збрька матур таң

КРАСАВКА ж эт сейәһе, бүре еләге 
КРАСАВЧИК м; разг., ласк, от красавец 1 
КРАСЙВЫЙ, -ая, -ое 1. матур, һылыу, 

сибәр; красйвый цветок матур сәскә; красйвая 
девушка сибәр (һылыу) ҡыҙ; красйвое лёто ма
тур йәй; красйвый голос матур тауыш 2. (о вну
треннем содержании) күркәм, гүзәл, матур; 
красйвый поступок күркәм эш; красйвая жизнь 
матур тормош 3. ялтырауыҡлы, матур; красйвые 
слова ялтырауыҡлы һүҙҙәр

КРАСЙЛЬНЫЙ, -ая, -ое буяу ...ы; кра 
сйльный цех буяу цехы; красйльные вещества 
буяу матдәләре; красйльные растения буяу 
үләндәре (үҫемлектәре)

КРАСИЛЬНЯ ж буяу оҫтаханаһы 
КРАСЙЛЫЦИК м и КРАСЙЛЫЦИЦА ж 

буяусы
КРАСИТЕЛЬ м буяу, буяғыс; натуральный 

красйтель тәбиғи буяу; синтетйческий кра 
сйтель яһалма (синтетик) буяу

КРАСИТЬ сов. 1. что буяу; красить пол иҙән 
буяу; красить губы ирен буяу 2. кого-что биҙәү,

матурлау; улыбка красит его йылмайыу уны ма
турлай

КРАСИТЬСЯ несоә. 1. буялыу, буяу һеңеү 
(инеү); белое легче всего красится аҡ нәмә 
яҡшы буяла; этот материал хорошо красится
был туҡымаға буяу яҡшы инә 2. разг. (пачкать) 
буяу йоғоу, буялыу; дверь ещё красится ишек
тең буяуы һаман йоға 3. (подкрашивать лицо, 
губы и т.д.) буяныу, биҙәнеү; девушка красит
ся ҡыҙ биҙәнә 4. страд, от красить 1

КРАСКА ж 1. буяу, шал (буяҡ); зелёная 
краска йәшел буяу; масляная краска майлы бу
яу; акварельная краска акварель буяу 2. обыч
но мн. краски буяуҙар, төҫтәр, биҙәктәр; яркие 
краски пейзажа тәбиғәт күренешенең асыҡ бу
яуҙары 3. обычно мн. краски; перен. тасуирлау, 
һүрәтләү; описать в ярких красках асыҡ тасуир
лап һөйләп биреү 4. (румянец) ҡыҙыллыҡ, 
алһыулыҡ; краска бросилась ему в лицо битенә 
ҡыҙыллыҡ йүгерҙе

КРАСНЁТЬ несов. 1. ҡыҙарыу; вйшни нача
ли краснеть сәйәләр ҡыҙара башланы 2. (от 
прилива крови к коже) ҡыҙарыу, ҡыҙарыныу; 
уши краснеют ҡолаҡтар ҡыҙара; краснеть от 
волнения тулҡынланыуҙан ҡыҙарыныу 3. перен. 
оялып ҡыҙарыу; краснеть перед людьмй ке
шеләр алдында оялып ҡыҙарыу 4. ҡыҙарып 
күренеү; на его лице краснел рубёц уның би 
тендә бирсә ҡыҙарып күренә ине ♦ краснеть до 
корней волос оялыуҙан сәс төптәренә тиклем 
ҡыҙарыу

КРАСНЁТЬСЯ несов. от краснеть 4
КРАСНО... урыҫ телендәге ҡушма һцҙ- 

ҙәрҙең “ҡыҙыл" мәгәнәһендәге беренсе өлөшө, 
мәҫ., красногрудый ҡыҙыл түшле

КРАСНОАРМЕЕЦ м ҡыҙылармеец, Ҡыҙыл 
Армия һалдаты

КРАСНОБАИ м; пренебр. таҫма тел 
КРАСНОБАЙСТВО с; пренебр. таҫма телле

лек, күп һүҙлелек
КРАСНОГВАРДЕЕЦ м ҡыҙылгвардеец, ҡы- 

ҙылгвардиясы
КРАСНОДЕРЁВЕЦ и к р а с н о д е р ё в

щик м ағас оҫтаһы (ҡиммәтле йыһаз эшләцсе) 
КРАСНОЗВЁЗДНЫЙ, -ая, -ое ҡыҙыл йон

доҙло; краснозвёздный самолёт ҡыҙыл йон
доҙло самолёт

КРАСНОЗЁМ м ҡыҙыл тупраҡ 
КРАСНОЗЁМНЫЙ, -ая, -ое ҡыҙыл туп

раҡлы; краснозёмная почва ҡыҙыл тупраҡлы ер 
КРАСНОЗНАМЁННЫЙ, ая, ое Ҡыҙыл 

Байраҡ орденлы; краснознамённый полк 
Ҡыҙыл Байраҡ орденлы полк

КРАСНОКОЖИЙ, -ая, -ее 1. ҡыҙыл тәнле 
2. в знач. сущ. краснокожие мн. (об индейцах 
Америки) индеецтар

КРАСНОКРЫЛЫЙ, -ая, -ое ҡыҙыл ҡанатлы 
КРАСНО ЛЁСЬЕ с ылыҫлы урман

500



КРАЧКА
КРАСНОЛИЦЫЙ, -ая, -ее ҡыҙыл битле; 

краснолицый парень ҡыҙыл битле егет
КРАСНОНбСЫЙ, -ая, -ое ҡыҙыл танаулы ♦ 

красноносый нырок зоол. ерәнсәй сумғалаҡ 
өйрәк

КРАСНОПЕРКА ж ҡыҙылғанат (балыҡ) 
КРАСНОРЕЧИВЫЙ, ая, ое 1. оҫта телле; 

красноречивый собеседник оҫта (телсәр) әңгәмәсе 
2. перен. мәғәнәле; красноречивый взгляд мәғә
нәле ҡараш 3. перен. аныҡ, асыҡ, иҫбатланған; 
красноречивые факты иҫбатланған дәлилдәр 

КРАСНОРЁЧИЕ с һүҙгә оҫталыҡ, оҫта телле
лек; славиться красноречием һүҙгә оҫталыҡ 
менән дан тотоу

КРАСНОТА ж ҡыҙыллыҡ; краснота лица бит
ҡыҙыллығы

КРАСНОТАЛ м  ҡыҙыл тал 
КРАСНОФЛбТЕЦ м ҡыҙылфлотсы 
КРАСНОЩЁКИЙ, -ая, -ое алһыу битле; 

краснощёкая девушка алһыу битле ҡыҙ 
КРАСНУХА 2 к; мед. ҡыҙылса, ҡыҙамыҡ 
КРАСНЫЙ, -ая, -ое 1. ҡыҙыл; красная 

краска ҡыҙыл буяу; красное яблоко ҡыҙыл алма 
2. в знач. сущ. красные мн. ҡыҙылдар; красные 
заняли город ҡыҙылдар ҡаланы алды 3. трад,- 
поэт. (ясный, радостный) яҡты, аяҙ, саф; крас
ное солнышко яҡты ҡояш; день был красный көн 
аяҙ, матур ине 4. спец. ҡиммәтле (аҫыл, затлы) 
сорт (тоҡом) ♦ красная рыба ҡыҙыл балыҡ (бик
ре һымаҡтар); красная дичь затлы тиреле 
йәнлектәр; Красная Армия Ҡыҙыл Армия; 
красное вино ҡыҙыл шарап; Красная гвардия 
Ҡыҙыл гвардия; красный гриб бот. уҫаҡ бәш
мәге; красная девица см. девица; красное дерево 
ҡыҙыл ағас (мебель яһау өсөн ҡулланылмн 
ҡиммәтле ашс)\ красное словцо тапҡыр һүҙ; 
красная строка яңы (ҡыҙыл) юл; красный угол 
ҡыҙыл мөйөш; красная цена иң юғары хаҡ; 
красной нитью проходить ҡыҙыл еп булып үтеү 
(берәй фекерҙең асыҡ булып айырылып торо
уы)', пустить красного петуха ҡыҙыл әтәс ебәреү, 
ут һалыу (төртөү)

КРАСОВАТЬСЯ несоә. 1. матур булыу, кү
ренеп тороу; на голове девочки красовался бан
тик ҡыҙҙың башындағы бантик бик матур ине 
2. разг. күренеү; вдали красовались вершины
гор алыҫта тау түбәләре күренде 3. (любовать
ся собой) үҙен күрһәтеү (маҡтаныу йәһәтенән) 

КРАСОТА ж\ в разн. знач. матурлыҡ, һы
лыулыҡ, гүзәллек; красота природы тәбиғәттең 
матурлығы; тайны красоты гүзәллектең серҙәре; 
придать красоту матурлыҡ биреү; красоты род
ной страны тыуған илдең матурлыҡтары

КРАСбТКА ж; разг. матурҡай, сибәркәй, 
аҫыл ҡош

КРАСОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. буяу ...ы; красоч
ный цех буяу цехы 2. төҫлө, буяу менән 
эшләнгән; красочная таблица төҫлө таблица;

красочный портрет буяу менән эшләнгән порт
рет 3. перен. тәьҫир итерлек (ҡалдырырлыҡ), 
матур; красочный танец тәьҫир итерлек бейеү; 
красочный язык матур тел

КРАСТЬ несоә. 1. кого-что урлау; красть 
вёщи әйбер урлау 2. урлашыу

КРАСТЬСЯ несоә. боҫоп (һиҙҙермәй генә, 
йәшеренеп) барыу (килеү); красться, как вор 
бур шикелле боҫоп барыу

КРАСЯЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от красить 1; 
2. прил. буяу ...ы; красящие вещества буяусы 
матдәләр

КРАТ : во сто крат йөҙ тапҡыр; во много крат
күп тапҡыр

КРАТЕР м кратер (янартау ауыҙы) 
КРАТКИЙ, -ая, -ое 1. ҡыҫҡа, аҙ ғына; 

краткая встреча ҡыҫҡа осрашыу; краткий разго
вор аҙ ғына һөйләшеү 2. лингә. ҡыҫҡа; краткие 
гласные ҡыҫҡа һуҙынҡылар 3. (о дороге) ҡыҫҡа; 
краткий путь ҡыҫҡа юл 4. (сжатый) ҡыҫҡар
тылған, ҡыҫҡаса; краткий отчёт ҡыҫҡаса отчёт; 
краткие прилагательные; краткие формы прила 
гательных грам. сифаттың ҡыҫҡартылған фор
маһы; быть кратким аҙ һүҙле булыу

КРАТКОВРЕМЕННЫ Й, ая, ое ҡыҫҡа 
ваҡытлы; кратковременный отдых ҡыҫҡа ваҡыт
лы ял

КРАТКОСРОЧНЫЙ, -ая, -ое ҡыҫҡа (срок
лы) мөҙҙәтле; краткосрочный отпуск ҡыҫҡа 
мөҙҙәтле ял; краткосрочный заём ҡыҫҡа 
мөҙҙәтле заем

КРАТКОСТЬ ж ҡыҫҡалыҡ 
КРАТНОСТЬ ж\ мат. ҡалдыҡһыҙ бүле

неүсәнлек
КРАТНЫЙ, -ая, -ое мат. 1. ҡалдыҡһыҙ 

бүленеүсән; кратное число ҡалдыҡһыҙ бүленгән 
һан 2. в знач. сущ. кратное с ҡалдыҡһыҙ бүле
неүсе; кратное данного числа бирелгән һандың 
ҡалдыҡһыҙ бүленеүсеһе

КРАХ м 1. бөлөү; крах банка банкының 
бөлөүе 2. перен. юҡҡа сығыу, емерелеү; его 
планы потерпели крах уның пландары юҡҡа 
сыҡты

КРАХМАЛ м крахмал; картофельный крах
мал картуф крахмалы

КРАХМАЛИСТЫЙ, -ая, -ое крахмалға бай, 
крахмаллы; крахмалистые сорта картофеля 
картуфтың крахмалға бай сорттары

КРАХМАЛИТЬ несов. что крахмаллау; 
крахмалить скатерть ашъяулыҡты крахмаллау 

КРАХМАЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. крахмал ...ы; 
крахмальный завод крахмал заводы; крах
мальный клейстер крахмал елеме 2. крахмал
ланған; крахмальная скатерть крахмалланған 
ашъяулыҡ

КРАЧКА ж сарлаҡ; белокрылая крачка
аҡҡанат сарлаҡ; речная крачка йылға сарлағы; 
чайконбсая крачка керелдәк сарлаҡ



КРАШЕНЫЙ
КРАШЕНЫЙ, -ая, -ое 1. буялған; крашеный 

пол буялған иҙән; крашеные волосы буялған сәс 
2. разг. биҙәнгән, буянған, яһанған, төҙәнгән; 
крашеная женщина биҙәнгән ҡатын

КРАКЗХА и уменъш. КРАКЗШКА ж\ разг. 
ҡыйыр, ҡыйырсыҡ; краюха хлеба икмәк 
ҡыйыры

КРЕВЁТКА ж креветка (ашарға яраҡлы  
диңгеҙ ҡыҫалаһы)

КРЕДИТ м; бухг. кредит (керем-сығым 
кенәгәһенең бөтә сығым һәм бурыс яҙыла 
торған уң яҡ бите)

КРЕДИТ м кредит (1. аҡсаны йәки тауарҙы 
көтәсәккә бирецгә нигеҙләнгән алыш-биреш 
2. фин. ниндәйҙер кәрәк өсөн бюджетта 
ҡаралған аҡса) ♦ государственный кредит 
дәүләт кредиты (дәцләт заёмдарының бер сис
темаһы); в кредйт үтескә

КРЕДИТНЫЙ, -ая, -ое кредит ...ы; кре
дитный билет кредит билеты; кредитные опе
рации кредит операциялары

КРЕДИТОВАНИЕ с см. кредитовать 
КРЕДИТОВАТЬ сов., несоә. кого-что 1. бу

рысҡа (кредитҡа) биреү; если денег нет, могу 
кредитовать әгәр аҡсаң булмаһа, бурысҡа бирә 
алам 2. фин. кредитлау, кредит биреү, кредитҡа 
алыу; кредитовать стройтельство төҙөлөшкә 
кредит биреү

КРЕДИТОВАТЬСЯ 1. сов., несов. бурысҡа 
(кредитҡа) алыу (алып тороу) 2. несоә. страд, 
от кредитовать

КРЕДИТОР м бурысҡа биреүсе, кредитор 
КРЕДИТОСПОСОБНЫЙ, ая, ое бурыс 

түләүгә һәләтле, кредит ҡайтарыуға һәләтле; 
кредитоспособный человек бурыс түләүгә 
һәләтле кеше

КРЁДО с нескл., книжн. ҡараш, фекер; по
литическое кредо сәйәси ҡараш; научное кредо 
фәнни ҡараш; изложйть своё кредо үҙ ҡара
шыңды әйтеү

КРЁЙСЕР м крейсер {ҙур һугыш карабы); 
лёгкий крейсер еңел крейсер; ракетный крейсер
ракеталы крейсер

КРЁЙСЕРСКИЙ, -ая, -ое крейсер ...ы; 
крейсерская эскадра крейсер эскадраһы 
♦ крейсерская скорость спец, крейсер тиҙлеге 
(самолёт йәки караптың уртаса тиҙлеге) 

КРЕЙСЙРОВАТЬ несоә. 1. йөрөп тороу, 
йөрөү; крейсйровать между портами порттар 
араһында йөрөү 2. әоен. күҙәтеп (һаҡлап) тороу; 
крейсйровать залйв ҡултыҡты күҙәтеп тороу 

КРЁКИНГ м; тех. 1. нефть эшкәртеү, кре
кинг 2. крекинг (нефть эшкәртец ҡоролмаһы) 

КРЕКИРОВАТЬ сов., несоә. что; тех. 
нефть эшкәртеү, крекинглау

КРЕМ м; в разн. знач. крем; кофейный крем 
ҡәһүәле крем; крем для рук ҡул кремы 
(кершәне); сапожный крем итек кремы

КРЕМ АТбРИЙ м крематорий (мәйет янды
рыу бинаһы)

КРЕМАЦИбННЫЙ, -ая, -ое кремация ...ы, 
мәйет яндырыу ...ы; кремационная печь мәйет 
яндырыу мейесе

КРЕМАЦИЯ ж кремация, мәйет яндырыу 
(махсус мейестә)

КРЕМЁНЬ м 1. саҡматаш 2. разг. (о челове
ке) ҡорос кеше

КРЕМИРОВАТЬ сов., несов. кого-что кре- 
мациялау, мәйетте яндырыу

КРЕМЛЁВСКИЙ, -ая, -ое кремль ...ы; крем
лёвские ворота кремль ҡапҡалары

КРЕМЛЬ м кремль (боронғо урыҫ ҡалалары 
эсендәге ҡәлғә)

КРЕМНЁВЫЙ, -ая, -ое 1. саҡматаш ...ы; 
кремнёвая глыба ҙур саҡматаш киҫәге 2. саҡма
таш, саҡматаштан эшләнгән; кремнёвые орудия 
саҡматаш ҡоралдар 3. саҡматашлы; кремнёвое 
ружьё саҡматашлы мылтыҡ 4. перен. ҡаты, 
ныҡ; кремнёвый характер ҡаты холоҡ

КРЕМНЕЗЕМ м; мин. кремнезем (крем
нийҙың кислород менән ҡатышмаһы)

КРЁМНИЕВЫЙ, -ая, -ое 1. кремний ...ы; 
кремниевая кислота кремний кислотаһы 2. крем
нийлы; кремниевые соли кремнийлы тоҙҙар 

КРЁМНИЙ м кремний (химик элемент) 
КРЕМНЙСТЫЙ I, ая, ое 1. ташлы; крем

нистый путь ташлы юл 2. перен. ныҡ, ныҡлы; 
кремнйстый человек ныҡ кеше

КРЕМНЙСТЫЙ II, -ая, -ое 1. кремний ...ы; 
кремнйстые соединения кремний берләшмәләре 
2. кремнийлы; кремнйстая сталь кремнийлы 
ҡорос 3. кремнеземлы, кремнеземдан торған; 
кремнйстые породы кремнеземлы тоҡомдар 

КРЁМОВЫЙ, -ая, -ое 1. кремлы; кремовое 
пирожное кремлы пирожный 2. (о цвете) 
һарғылт аҡ; кремовый цвет һарғылт аҡ төҫ 

КРЕН м 1. ҡырынайыу, ҡыйшайыу; дать 
крен вправо уң яҡҡа ҡырынайыу 2. перен. боро
лоу, тайпылыу

КРЁНДЕЛЬ м 1. керәндил 2. ө знач. нареч. 
кренделем бөгөлөп; лежать кренделем бөгөлөп 
ятыу ♦ выделывать кренделя ян-яҡҡа аушанлап 
(алпан-толпан) атлау; выкидывать кренделя 
бейегәндә хикмәтле хәрәкәттәр ҡыҫтырып ебәреү 

КРЁНДЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое керәндил ...ы; 
крендельное тёсто керәндил ҡамыры

КРЕНИТЬ несов. что ҡыйшайтыу, ҡырынай
тыу; кренить дерево ағасты ҡыйшайтыу; кре
нить лодку кәмәне ҡырынайтыу

КРЕНИТЬСЯ несов. ҡырынайыу, ҡыйшай
ыу; судно кренйтся судно ҡырыная

К РЕО ЗбТ  м креозот (ағас йәки таш кцмер 
дегетен томалап ҡыуыу юлы менән алынған 
матдә)

К РЕбЛ  м креол; креолка ж креол ҡатын- 
ҡыҙы (1. Испаниянан һәм Португалиянан Ла- 
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КРЕСТ
тин Америкаһына кцсеп ултырған колониза
торҙар тоҡомо 2 . испан менән индеецтан, 
урыҫ менән алеут йәки эскимостан тыуған 
кеше)

КРЕП м креп (1. сираҡ ептән ҡытыршы 
итеп һуғылған ебәк йәки йөн туҡыма 2 . цтә 
кцренмәле һырлы ҡара туҡыма)

КРЕПДЕШ ИН м крепдешин (туҡыма)', 
набивной крепдешин үҙенән биҙәк сыҡҡан 
крепдешин

КРЕПДЕШИНОВЫЙ, -ая, -ое крепдешин; 
крепдешиновое платье крепдешин күлдәк

КРЕПЕЖ м 1. тех. беркетеү деталдәре 
(болттар, штативтар һ.б.) 2 . горн. нығытма 
материалдары (ҡаҙылма байлыҡ сыгарылган 
урынды нығытыр өсөн)

КРЕПЕЖНЫЙ, -ая, -ое 1. тех. беркетеү ...ы; 
крепёжные болты беркетеү болттары 2. горн. 
нығытыу ... ы; крепёжный лес нығытыу ағасы 

КРЕПИЛЬЩИК м нығытыусы, таяу һуғыусы 
КРЕПИТЬ несоә. что 1. нығытыу, беркетеү; 

крепйть рельс к шпалам шпалдарға рельсты бер
кетеү 2 . горн. нығытмалар ҡуйыу, нығытыу; 
крепйть забой забойға нығытмалар ҡуйыу 
3. мор., аә. нығытып бәйләү, бәйләп ҡуйыу; кре
пйть паруса елкәндәрҙе нығытып бәйләү 4. пе- 
рен. нығытыу, көсәйтеү; крепйть дружбу  
дуҫлыҡты нығытыу; крепйть связь бәйләнеште 
көсәйтеү 5. эсте ҡатырыу; чернйчный кисёль 
крепйт ҡара көртмәле кеҫәл эсте ҡатыра

КРЕПИТЬСЯ несоә. 1. сыҙау, түҙеү, ныҡ то
роу; крепитесь! ныҡ тороғоҙ! 2. страд, от кре
пйть 1—3

КРЁПКИЙ, -ая, -ое 1. ҡаты, ныҡ, баҙыҡ; 
крепкое дерево ҡаты ағас; крепкий орёх ҡаты 
сәтләүек 2 . (здоровый, сильный) ныҡлы, таҙа; 
крепкий органйзм ныҡлы организм; крепкий ре
бёнок ныҡлы бала 3. (стойкий) ныҡ, тотороҡло; 
крепкий человек ныҡ кеше 4. (надёжный) ыша
ныслы, ныҡлы; крепкое слово ышаныслы һүҙ
5. (о голосе, чувствах) көслө; крепкий голос 
көслө тауыш; крепкая любовь көслө мөхәббәт
6. (достигающий сильной степени) ҡаты, көслө; 
крепкий мороз ҡаты һыуыҡ; крепкий ветер 
көслө ел 7. (насыщенный) ҡаты, ҡуйы, ҡеүәтле; 
крепкий чай ҡаты сәй; крепкий раствор ҡуйы 
иретмә; крепкий кумыс ҡеүәтле ҡымыҙ 8. разг. 
хәлле, иркен йәшәгән; крепкое хозяйство хәлле 
хужалыҡ ♦ крепкая водка ҡеүәтле араҡы; 
крепкие напйтки ҡеүәтле эсемлектәр; крепкое 
слово һүгенеү һүҙе, әсе һүҙ; крепкий сон ҡаты 
йоҡо; крепок на ухо ҡолаҡҡа ҡаты

КРЕПКОГОЛбВЫЙ и КРЕПКОЛбБЫ Й, 
-ая, -ое разг. үҙһүҙле, еңмеш, ҡарышҡаҡ, 
тиҫкәре; крепколобый человек үҙһүҙле кеше 

КРЕПЛЁНИЕ с 1 . см. крепйть 1—3; 
2. см. крепь 3. беркеткес; крепление лыж саңғы 
беркеткесе

КРЕПЛЕНЫЙ, -ая, -ое спирт ҡушылған; 
креплёное вино спирт ҡушылған шарап

КРЁПНУТЬ несов. нығыу, көсәйеү, нығы
ныу, хәлләнеү; тело крепло тән нығынды; его 
талант с годами рос и креп йылдар үтеү менән 
уның таланты үҫте һәм көсәйҙе; больной с 
каждым днём крепнет ауырыу көндән-көн 
хәлләнә бара

КРЁПОВЫЙ, -ая, -ое креп; креповое платье
креп күлдәк

КРЕПОСТНИК м; ист. крепостник (крепо
стнойлыҡ хоҡугын яҡлаған алпауыт)

КРЕПОСТНЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое ист. крепо
стник ...ы, крепостнойлыҡ ...ы; крепостничес
кие взгляды крепостнойлыҡ ҡарашы; крепост
ническое хозяйство крепостник хужалығы

КРЕПОСТНЙЧЕСТВО с; ист. крепостной
лыҡ (1. йәмгиәт ҡоролошо 2. крепостниктың 
ҡарашы, дөйөм фекере)

КРЕПОСТНбЙ I, -ая, -ое ист. 1. крепост
ной; крепостное хозяйство крепостной хужа
лыҡ; крепостной крестьянин крепостной крәҫ
тиән; крепостной художник крепостной рәссам 
2. в знач. сущ. крепостной м и крепостная ж 
крепостной ♦ крепостное право крепостнойлыҡ 
хоҡуғы

КРЕПОСТНбЙ II, ая, ое ҡәлғә ...ы; крепо
стные стены ҡәлғә диуарҙары

КРЁПОСТЬ I ж 1. ныҡлыҡ; крепость ме
талла металдың ныҡлығы 2. көслөлөк; крепость 
духа рух көсө 3. ҡуйылыҡ, көслөлөк, ҡатылыҡ, 
көс; крепость вина шараптың көсө; крепость чая 
сәйҙең ҡатылығы

КРЁПОСТЬ II ж ҡәлғә, нығытма; осада 
крепости ҡәлғәне ҡамау

КРЕПЧАТЬ несоә. нығыу, көсәйеү; мороз 
крепчает һыуыҡ көсәйә

КРЕПЫШ м; разг. ныҡ, таҙа (ғәҙәттә, ба
лаға ҡарата)

КРЕПЬ ж\ горн. нығытма; срубная крепь бу
рап яһалған нығытма

КРЁСЛО с кресло; мягкое кресло йомшаҡ 
кресло

КРЁСЛО КРОВАТЬ с яҙылмалы (һуҙылма
лы) кресло

КРЕСТ м 1. тәре; нательный крест муйынға 
аҫылмалы тәре; деревянный крест ағас тәре 
2. (молитвенный жест) суҡыныу; католйчес- 
кий крест католиктар суҡыныуы 3. перен. 
яҙмыш, өлөш; тяжёлый крест ауыр яҙмыш; не 
стй свой крест үҙ яҙмышыңа буйһоноп (риза бу
лып) йәшәү 4. (метка) крест, тамға; поставить 
крест крест ҡуйыу 5. (вид шитья) сатраш; вы
шивать крестом сатрашлап сигеү 6. в знач. на- 
реч. крестом арҡыры; сложить руки крестом 
ҡулдарҙы арҡыры ҡуйыу ♦ йстинный крест!; 
вот те крест! тәре менән ант (итеү)!; поставить 
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крест на ком-чём бөткән тип иҫәпләү, өмөттө 
өҙөү; целовать крест тәре үбеп ант итеү 

КРЕСТЁЦ м\ анат. һигеҙгүҙ 
КРЕСТИЛЬНЫЙ, -ая, -ое суҡындырыу ...ы; 

крестйльный обряд суҡындырыу йолаһы
КРЕСТИНЫ только мн. 1. суҡындырыу йо

лаһы 2 . исем туйы
КРЕСТИТЬ 1. сов., несоә. кого (совершитъ 

обряд) суҡындырыу 2. несоә.', перен., книжн. 
һыналыу; крещён в тяжёлом бою ауыр һуғышта 
һыналған 3. несоә. исем инәһе (атаһы) булыу; 
она крестйла их сына ул уларҙың улына исем 
инәһе булды ♦ не детей крестйть кому, с кем 
ҡоҙа-ҡоҙағый түгел әле, туғанлашырға йыйын
майым

КРЕСТИТЬСЯ 1. сов., несоә. (подвергнуть
ся обряду крещения) суҡындырылыу 2. несоә. 
(креститъ себя) суҡыныу; крестйться перед 
иконой икона алдында суҡыныу

КРЕСТ-НАКРЕСТ нареч. (крестообразно) 
арҡыс-торҡос, арҡыры-буй, асамай; соединять 
крест-накрест арҡыс-торҡос тоташтырыу; поло 
жйть крест-накрест арҡыры-буйға һалыу

КРЁСТНИК м исем улы; крестница ж исем 
ҡыҙы (исем атаһына һәм инәһенә ҡарата) 

КРЁСТНЫЙ: крёстное знамение суҡыныу; 
крёстное целование ист. тәре үбеп ант итеү; 
крёстный ход иконалар, тәреләр күтәреп йөрөү 

КРЁСТНЫЙ: крёстный отёц исем атаһы; 
крёстная мать исем инәһе (әсәһе); крёстный сын 
см. крестник; крёстная дочь см. крестница 

КРЕСТОВИДНЫЙ, -ая, -ое әүернә рәүешле; 
крестовидная щель әүернә кеүек ярыҡ 

КРЕСТОВИК м әүернәле үрмәксе 
КРЕСТОВИНА ж 1. әүернә, асамай; кресто 

вйна для ёлки шыршы әүернәһе 2. ж.-д. кресто
вина (рельстарҙы бер юлдан икенсе юлга кцсе- 
рец өсөн эшләнгән ҡорал)

КРЕСТбВЫ Й, -ая, -ое 1. тәре ...ы; крес
товая верёвка тәре бауы 2. сатраш, әүернә 
кеүек; крестовый свод сатраш көмбәҙ; крес
товая кладка әүернә кеүек стена һалыу ♦ крес
товые походы ист. тәре походтары

КРЕСТОНбСЕЦ м 1. ист. тәре походында 
ҡатнашыусы 2. зоол. әүернәле ҡуңыҙ

КРЕСТООБРАЗНЫЙ, ая, ое см. кресто 
вйдный

КРЕСТОЦВЕТНЫЕ мн.\ бот. әүернә сәс- 
кәлеләр

КРЕСТЦбВЫЙ, -ая, -ое анат. һигеҙгүҙ ...ы; 
крестцовая кость һигеҙгүҙ һөйәге

КРЕСТЬЙНИН м и КРЕСТЬЙНКА ж
крәҫтиән

КРЕСТЬЙНСКИЙ, -ая, -ое крәҫтиән(дәр) 
...ы; крестьянский труд крәҫтиән хеҙмәте 

КРЕСТЬЙНСТВО С крәҫтиәндәр 
КРЕСТЬЙНСТВОВАТЬ несоә. иген игеү, 

игенселек менән шөғөлләнеү

КРЕСТЕЦ
КРЕТИН м 1. мед. кретин (кретинизм менән 

ауырыган кеше) 2. прост., бран. миңрәү
КРЕТИНИЗМ м 1. мед. кретинизм (ҡалҡан 

биҙҙәренең етлекмәгән булыуынан килгән ауы
рыу) 2. перен. миңрәүлек

К РЕТбН  м кретон (туҡыма)
КРЁЧЕТ м (самец) шоңҡар; (самка) әтәлге; 

кречет белый аҡ шоңҡар, тойғон; запускать 
крёчета шоңҡар сөйөү

КРЕЩЁНИЕ с 1. суҡындырыу 2. перен. бе
ренсе һынау, тәүге һабаҡ; боевое крещение бе
ренсе тапҡыр һуғышҡа инеү 3. (праздник) Кре
щение (христиандарҙың дини байрамы)

КРЕЩЁНСКИЙ, -ая, -ое Крещение ...ы; в 
крещенский день выпал снег Крещение кѳнѳ 
ҡар яуҙы ♦ крещенские морозы (холода) кре 
щение һыуыҡтары (гинуарҙың икенсе яртыһын- 
дагы һыуыҡ көндәр)

КРЕЩЕНЫЙ, -ая, -ое 1. суҡынған, керәшен; 
крещёный татарин керәшен татар 2. в знач. сущ. 
крещёный м; прост., уст. керәшен 

КРИВДА ж\ трад.-поэт. ялған 
КРИВИЗНА ж 1. кәкрелек, салышлыҡ, ҡый

шайыу; кривизна рукй ҡулдың кәкрелеге; кри
визна поверхности яҫылыҡтың кәкрелеге 
2. (кривое место) кәкрәйгән (салшайған) урын, 
бөгөм, бөгәл; стесать кривизну доскй таҡтаның 
кәкрәйгән ерен йышыу

КРИВИТЬ несов. что ҡыйшайтыу, кәк
рәйтеү, салшайтыу; кривить рот ауыҙҙы ҡый
шайтыу ♦ кривить душой алдашыу

КРИВИТЬСЯ несоә. 1. ҡыйшайыу, кәкрәйеү, 
салшайыу, ҡалтайыу; пол из сырых досок кри
вится кипмәгән таҡтанан түшәлгән иҙән ҡалтая 
2. разг. (делать гримасу) сырай һытыу, сиры
лыу, сирышыу; кривиться от зубной боли теш 
һыҙлауҙан сирылыу

КРИВЛЙКА л  и ж; разг. ҡылансыҡ, бор- 
шанлаҡ

КРИВЛЙТЬСЯ несов. ҡыланыу, ҡылан
сыҡланыу, боршанлау; надо же так кривляться 
абау, ҡайһылай ҡыланған була; девушка крив
лялась ҡыҙ иркәләнеп боршанланы

КРИ ВО ... урыҫ телендәге ҡушма һцҙҙәрҙең 
“ҡыйыш", “кәкре" мәгәнәһендәге беренсе өлө
шө, мәҫ., кривоногий ҡыйыш аяҡлы; криво
рогий ҡыйыш (кәкре) мөгөҙлө

КРИВОБбКИ Й, -ая, -ое 1. ҡыйыш яурын
лы; кривобокий человек ҡыйыш яурынлы кеше 
2. (покосившийся на один бок) ҡыйшайған; кри
вобокий дом ҡыйшайған өй

К РИ В бЙ , -ая, -ое 1. ҡыйыш, кәкре, ҡал
тайған, салыш; кривой столб кәкре бағана; кри
вая нога салыш аяҡ 2. в знач. сущ. кривая ж\ 
мат. кәкре һыҙыҡ; провести кривую кәкре 
һыҙыҡ һыҙыу 3. разг. (одноглазый) һыңар 
күҙле; кривая лошадь һыңар күҙле ат ♦ кривое 
зеркало боҙоп күрһәткән көҙгө; кривая улыбка



КРИТИКА
теләр-теләмәҫ кенә йылмайыу; кривая вывезет 
уңайы килеп сығыр әле

КРИВОЛИНЕЙНЫЙ, -ая, -ое кәкре һыҙыҡ
лы; криволинейная поверхность кәкре һыҙыҡлы 
яҫылыҡ

КРИВОНбГИЙ, -ая, -ое ҡамыт аяҡлы, кәкре 
аяҡлы; кривоногое кресло кәкре аяҡлы кресло 

КРИВОНбСЫ Й, -ая, -ое кәкре танаулы 
КРИВОРбТЫ Й, -ая, -ое ҡыйыш ауыҙ(лы) 
К РИ ВО ТбЛ К И  мн. имеш-мимеш, ялған 

һүҙҙәр, бутап һөйләүҙәр; распускать кривотолки 
имеш-мимеш һүҙ таратыу

КРИВОШЁИЙ, -шеяя, -шеее ҡыйыш (кәкре) 
муйынлы

КРИВОШИП м; тех. кривошип 
КРИЗИС м; в разн. знач. кризис; аграрный 

крйзис аграр кризис; промышленный крйзис
сәнәғәт кризисы; топливный крйзис яғыулыҡ 
кризисы; тяжёлый крйзис ауыр кризис; пере
жить крйзис кризис кисереү ♦ политйческий 
крйзис сәйәси кризис (халыҡтың хөкцмәт 
сәйәсәтенә бик ныҡ ризаһыҙлыҡ кцрһәтеце 
һәм илдәге киҫкен сәйәси хәл); правительствен
ный крйзис хөкүмәт кризисы (төрлө сәйәси 
ҡаршылыҡ һөҙөмтәһендә хөкцмәттең алма
шыныуы)

КРИЗИСНЫЙ, -ая, -ое кризис ...ы; кризис
ное состояние кризис хәле; кризисный момент 
кризис мәле; кризисные явления в экономике
иҡтисадта кризис күренештәре

КРИК м 1. тауыш, һөрән, ҡысҡырыш; тре
вожный крик шомло тауыш; издавать крик 
ҡысҡырыш, һөрән һалыу 2 . чего; перен. әрнеү; 
крик душй йән әрнеүе (асыуы) ♦ последний 
крик моды иң һуңғы (яңы) мода; крйком кри
чать йән әсеүенән ҡысҡырыу, ныҡ итеп 
ҡысҡырыу

КРЙКЕТ м крикет (уйын)
КРИКЛИВЫМ, -ая, -ое 1 . ҡысҡырыныусан, 

ғауғасыл; криклйвый человек ғауғасыл кеше 
2. (о голосе, звуках) сәрелдәк, сарға; криклйвый 
голос сәрелдәк тауыш 3. (о птицах) ҡыйғаҡ; 
криклйвые гуси ҡыйғаҡ ҡаҙҙар 4. перен. сағыу, 
күҙгә ташланып торған; криклйвый наряд сағыу 
кейем

КРИКНУТЬ сов. 1. ҡысҡырып ебәреү 2. на 
кого-что екеренеү, екеренеп-баҡырыныу, 
ҡысҡырыу

КРИКУН м; разг. 1. сарға, сәрелдәк 2. пе
рен. буш боғаҙ

КРИМИНАЛ м; разг. криминал, енәйәт, 
енәйәтле эш; это пахнет криминалом бында 
енәйәт бар кеүек

КРИМИНАЛЙСТ м криминалист 
КРИМИНАЛИСТИКА ж криминалистика 

(енәйәт тикшерец, судҡа кәрәкле дәлилдәр йы
йыу һәм өйрәнец ысулдары тураһындагы фән)

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое кри
миналистика ...ы; криминалистйческий анализ
криминалистика анализы

КРИМИНАЛЬНЫЙ, ая, ое енәйәтле; кри 
минальный случай енәйәтле ваҡиға

КРИМИНОЛбГИЯ ж криминология (енә- 
йәтселекте, уның сәбәптәрен, енәйәтсе шәхе
сен өйрәнә һәм енәйәтселекте киҫәтец сарала
рын ҡарай торган фән)

КРЙНКА и КРЬШКА ж  һөт көршәге 
КРИПТОГРАММА ж криптограмма (йәше

рен тамгалар менән яҙыу)
КРИПТОГРАФИЧЕСКИЙ, ая, ое крипто 

графия .. .ы; криптографическое письмо крипто 
графия яҙыуы

к р и п т о г р а ф и я  ж криптография (йәше
рен тамгалар менән яҙыу ысулы)

КРИП ТбН м криптон (химик элемент, газ) 
КРИСТАЛЛ м кристалл; кристаллы сбли тоҙ 

кристалдары
КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ ж кристаллашыу; кри

сталлизация раствора иретмәнең кристал- 
лашыуы

КРИСТАЛЛИЗОВАТЬ сов., несов. что кри- 
сталлау

КРИСТАЛЛИЗОВАТЬСЯ сов., несов. 
1. кристаллашыу, кристалланыу; пересыщенный 
раствор кристаллизуется үтә туйындырылған 
иретмә кристаллана 2 . перен. ҡалыпланып (фор
малашып) етеү; кристаллизоваться в идею бер 
фекергә ҡалыпланып етеү

КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ, ая, ое 1. кристалл 
...ы; кристаллическое состояние вещества 
матдәнең кристалл хәлендә булыуы 2 . кристал
лы; кристаллические горные породы кристаллы 
тау тоҡомдары

КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЙ, ая, ое
кристаллографик, кристаллография ...ы; крис
таллографические исследования кристаллогра 
фия тикшеренеүҙәре

КРИСТАЛЛОГРАФИЯ ж кристаллография 
(кристалдар һәм матдәләрҙең кристалл хә
лендә булыуы тураһындагы фән)

КРИСТАЛЬНЫ Й, -ая, -ое 1. кристалл 
рәүешле, үтә күренмәле; кристальная вода үтә 
күренмәле саф һыу 2 . (о человеке) саф күңелле, 
пак, саф; кристальный человек саф күңелле 
кеше

к р и т е р и й  м; книжн. критерий (пиҙелер 
баһалауга нигеҙ булган билдә); главный кри
терий төп критерий; быть критерием критерий 
булыу

КРИТИК м тәнҡитсе; литературный критик
әҙәбиәт тәнҡитсеһе; выступление критика 
тәнҡитсе сығышы

КРИТИКА ж тәнҡит; правильная критика
дөрөҫ (урынлы) тәнҡит; справедливая критика 
ғәҙел тәнҡит; подвергнуться критике тәнҡит ите-



КРИТИКАН
леү ♦ наводйть критику тәнҡитләү; не выдержи
вает крйтики тәнҡитте күтәрмәй

КРИТИКАН м; пренебр. урынһыҙ тән
ҡитләүсе

КРИТИКАНСТВО с; пренебр. урынһыҙ 
тәнҡит

КРИТИКАНСТВОВАТЬ несов.; пренебр. 
урынһыҙ тәнҡит менән булыу

КРИТИКОВАТЬ несов. кого-что тәнҡитләү, 
тәнҡит итеү; критиковать недостатки етешһеҙ
лектәрҙе тәнҡитләү

КРИТИЦИЗМ  м; книжн. критицизм 
(тәнҡит кщлегенән ҡарау, тәнҡитле ҡараш); 
способность к критицйзму критицизмға һәләтле 
булыу

КРИТИЧЕСКИЙ I, -ая, -ое 1. тәнҡит ...ы; 
критйческая статья тәнҡит мәҡәләһе; критйчес- 
кое слово тәнҡит һүҙе 2. (способный к крити
ке) тәнҡитсел, үткер (һүҙле), тәнҡиткә шәп; кри- 
тйческий ум үткер аҡыл

КРИТИЧЕСКИЙ II, -ая, -ое 1. (переломный) 
киҫкен, һынылыш; критйческий момент киҫкен 
мәл 2. (очень трудный, опасный) бик ауыр, 
ҡурҡыныс, хәүефле; критйческое положение 
бик ауыр хәл ♦ критйческий реалйзм лит. 
тәнҡитле реализм; критйческое состояние веще
ства физ. матдәнең кризис хәле (матдәнең 
шыйыҡлыҡ менән быу араһындамы айырма
лымы бөткән махсус хәле); критйческая темпе
ратура физ. кризис температураһы (шыйыҡлыҡ 
менән быу (пар) араһындамы айырмалыҡ 
бөткән температура)

КРИТИЧНЫМ, ая, ое см. критический I 2 
КРИЧАТЬ несов. 1. ҡысҡырыу, аҡырыу, 

һөрән һалыу; кричать от боли ауыртыуҙан 
ҡысҡырыу 2. (громко говоритъ) ҡысҡырыу, 
ҡысҡырып һөйләү; не кричй, говорй тйхо 
ҡысҡырма, әкрен һөйлә 3. кого; разг. ҡысҡырып 
саҡырыу 4. на кого; разг. екереү, екеренеү, 
аҡырыныу; кричать на ребёнка балаға екереү
5. о ком-чём; разг. (много говоритъ) һөйләү; 
весь город кричал об этом был турала бөтә ҡала 
һөйләне 6. перен. ҡысҡырып тороу, күҙгә ташла
ныу, күҙгә бәрелеп тороу; кричать о безвкусице 
зауыҡһыҙлығы менән күҙгә бәрелеп тора

КРИЧАЩИИ, -ая, -ое 1. прич. от кричать 
2. прил. артыҡ сағыу, күҙгә бәрелеп торған; кри
чащий наряд артыҡ сағыу кейем

КРОВ м 1. книжн. торлаҡ, йәшәр урын, 
йорт; остаться без крова торлаҡһыҙ тороп 
ҡалыу; гостеприймный кров ҡунаҡсыл йорт 
2. чего; перен., трад.-поэт. ышыҡ, ҡосаҡ; под 
кровом ночи төн ышығы аҫтында; под кровом 
тишины тыныслыҡ ҡосағында

КРОВАВИТЬ несов. кого-что ҡанлау, ҡанға 
буяу; кровавить саблю ҡылысты ҡанға буяу 

КРОВАВИТЬСЯ несов. ҡанланыу, ҡанға 
буялыу

КРОВАВЫЙ, ая, ое 1. ҡан ...ы; кровавое 
пятно ҡан табы 2. ҡанлы; кровавая иена ҡанлы 
күбек; кровавая рана ҡанлы йәрәхәт; кровавое 
тёло ҡанлы кәүҙә; кровавый топор ҡанлы балта; 
кровавая бйтва ҡанлы һуғыш 3. (запятнавший 
себя кровью многих жертв) ҡан эскес; кро
вавый царь ҡан эскес батша 4. ҡанһыу, ҡан 
төҫөндәге, асыҡ ҡыҙыл; кровавая заря ҡанһыу 
шәфәҡ ♦ Кровавое воскресенье ист. Ҡанлы 
йәкшәмбе (1905 йылдың 9 минуар көнө); до кро
вавого пота әлһерәгәнсе, ҡара тир сыҡҡансы 

КРОВАТЬ ж карауат; железная кровать ти
мер карауат; двуспальная кровать ике кешелек 
карауат

КРбВЕЛ ЬН Ы Й , -ая, -ое түбә (ҡыйыҡ, 
ҡыйыҡ ябыу) ...ы; кровельное железо түбә 
ҡалайы; кровельные работы ҡыйыҡ ябыу 
эштәре

КРОВЕЛЬЩИК м түбә ябыусы 
КРОВЕНЁТЬ несов. 1. ҡан һеңеү, һыр

ҡырау, ҡанға мансылыу, ҡанланыу; бинт на 
ране кровенеет яраға һалған бинт ҡанлана
2 . ҡан ҡыҙыл төҫ менән айырылып тороу, 
ҡыҙыллыҡ күҙгә сағылыу (бәрелеү); рубец кро
венеет бирсә (йөй) ҡыҙыллығы менән күҙгә 
бәрелеп тора

КРОВЕНОСНЫЙ, ая, ое ҡан ...ы; крове 
носные сосуды ҡан тамырҙары; кровеносная си
стема ҡан системаһы

КРОВЕТВОРЕНИЕ с ҡан барлыҡҡа килеү 
КРОВЕТВОРНЫЙ, -ая, -ое ҡан барлыҡҡа 

килтереүсе; кроветворные органы ҡан барлыҡҡа 
килтереүсе органдар

КРОВЙНКА ж; разг. ҡан тамсыһы ♦ ни кро- 
вйнки в лицё йөҙөндә ҡан әҫәре ҡалмаған

КРОВЛЯ ж 1. түбә, өй (ҡаралты) түбәһе; 
плоская кровля яҫы түбә; железная кровля ти 
мер түбә; шйферная кровля шифер түбә ♦  под 
одной кровлей с кем бер ҡыйыҡ аҫтында, бер 
өйҙә; жить под кровлей чьей кемдеңдер ҡыйығы 
аҫтында йәыюу, өҫтөндә йәшәү

КРОВНЫЙ, -ая, -ое 1. ҡан, ҡан яғынан; 
кровное родство ҡан ҡәрҙәшлек; кровные 
братья бер туғандар 2. ҡәрҙәшлек ...ы, туғанлыҡ 
...ы; кровные связи ҡәрҙәшлек бәйләнештәре
3. перен. иң кәрәкле, иң мөһим; кровные инте
ресы иң мөһим мәнфәғәттәр 4. перен. (прочный) 
ныҡ, ҡаҡшамаҫ, мәңгелек; кровная связь с на
родом халыҡ менән ныҡ (тығыҙ) бәйләнеш; 
кровное братство бойцов яугирҙарҙың ҡаҡша 
маҫ дуҫлығы 5. (породистый — о лошадях) 
тоҡом ...ы, тоҡомло; кровный рысак тоҡом юр
тағы 6. разг. (нажитый тяжёлым трудом) көс 
(тир) түгеп тапҡан, интегеп тапҡан; кровные 
деньги көс түгеп тапҡан аҡса ♦ кровный враг 
ҡан дошман; кровная вражда ҡан дошманлыҡ; 
кровная месть ҡарымта; кровная обйда ҡаты 
үпкә; кровные узы ҡан-ҡәрҙәшлек



КРОМЕШНЫЙ
к р о в о ж а д н ы й , -ая, -ое йыртҡыс, ҡанэс- 

кес, ҡанһыҙ; кровожадный зверь йыртҡыс 
хайуан

КРОВОИЗЛИЙНИЕ с; мед. ҡан һауыу; кро 
воизлияние в мозг мейегә ҡан һауыу

КРОВООБРАЩЕНИЕ с ҡан әйләнеше; ис
кусственное кровообращение яһалма ҡан әйлә 
неше

КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ, ая, ее
ҡан туҡтата торған; кровоостанавливающее 
средство ҡан туҡтата торған дарыу

КРОВОПЙЙСТВО с йыртҡыслыҡ, аяуһыҙ
лыҡ, ҡанһыҙлыҡ

КРОВОПИЙЦА м и ж ҡанэскес, ҡанхур; 
обозвать кровопййцей ҡанэскес тип атау

КРОВОПОДТЁК м ҡан төйнәлеү (ойошоу, 
һауыу)

КРОВОПРОЛИТИЕ с ҡан ҡойош, ҡан ҡо
йоу (түгеү); жестокое кровопролйтие аяуһыҙ 
ҡан ҡойоу; бессмысленное кровопролйтие
мәғәнәһеҙ ҡан ҡойош

КРОВОПРОЛИТНЫЙ, ая, ое ҡан ҡойғос, 
ҡанлы; кровопролитная война ҡан ҡойғос 
һуғыш; кровопролитное столкновение ҡанлы 
бәрелеш

КРОВОПУСКАНИЕ с ҡан алыу (алдырыу) 
(дауалау өсөн)

КРОВОСМЕШЕНИЕ с ҡан аралашыу (яҡын 
туган менән енси бәйләнеш)

КРОВОСбСНЫ Й, -ая, -ое ҡан һурғыс; кро
вососные банки ҡан һурғыс банкалар

КРОВОТЕЧЕНИЕ с ҡан ағыу, ҡан китеү; ос
тановить кровотечение ҡан ағыуҙы туҡтатыу 

КРОВОТОЧЙВЫЙ, -ая, -ое ҡанап (ҡан 
ағып) торған; кровоточивая рана ҡанап тор
ған яра

КРОВОТОЧИТЬ несов. ҡанау, ҡан ағыу; 
рана кровоточит яра ҡанай

КРОВОХАРКАНЬЕ с ҡан төкөрөү 
КРОВОХАРКАТЬ несов. ҡан төкөрөү 
КРОВЬ ж 1. ҡан; венозная кровь вена ҡаны; 

артериальная кровь артерия ҡаны; истекать 
кровью ҡанһырау; разбить в кровь ҡанға 
туҙҙырыу 2. перен. нәҫел, тоҡом; башкир по 
крови башҡорт нәҫеленән; чйстой крови саф 
ҡанлы 3. (убийство, кровопролитие) ҡан, ҡан 
ҡойоу ♦ до крови ҡанатҡансы; в крови у кого 
ҡанына һеңгән; кровь с молоком сиртһәң, ҡаны 
сығыр; кровь ударила (бросилась, кинулась) в 
голову башҡа ҡан йүгерҙе (асыулан, яр 
һыуҙан)', кровь говорит в ком: 1) холҡо беленә; 
2 ) ҡан тарта; кровь играет ҡаны ҡайнай; кровь 
стынет в жилах ҡот осто, ҡан туҡтай; кровь за 
кровь ҡанға ҡан, үс алыу; кровь йз носу 
прост, бер нәмәгә лә ҡарамай, ауырлыҡтарға 
ҡарамай

КРОВЯНЙСТЫЙ, -ая, -ое ҡан ҡатыш, ҡан
лы; кровянистое мясо ҡанлы ит

КРОВЯНОЙ, ая, ое ҡан .. .ы; кровяное дав 
лёние ҡан баҫымы; кровяное пятно ҡан табы; 
кровяная колбаса ҡан колбасаһы

КРОИЛЬНЫЙ, -ая, -ое спец. бесеү ...ы; 
кройльный стол бесеү өҫтәле

КРОИТЬ несов. что бесеү, киҫеү; кройть 
платье күлдәк бесеү; кройть шёлк ебәк туҡыма 
бесеү

КРбЙ К А  ж см. кройть; курсы кройки и ши
тья бесеү-тегеү курстары

КРОКЁТ м; спорт, крокет (шарҙар тәгәрә
теп уйнай торган уйын һәм ошо уйын кәрәк- 
ярагы)

КРОКЁТНЫЙ, -ая, -ое крокет ...ы; кро
кетные шары крокет шарҙары

КРОКИРОВАТЬ сов., несов. что крокет 
һуғыу (крокет уйынында ҡаршы яҡтың шарын 
цҙ шарың менән һугыу)

КРОКИ РбВКА ж см. крокировать 
КРОКОДЙЛ м крокодил 
КРОКОДИЛОВ, а, -о крокодил ...ы; кроко

дилова кожа крокодил тиреһе ♦ крокодиловы 
слёзы ялған күҙ йәше

КРОКОДЙЛОВЫЙ, -ая, -ое крокодил тире
ле, крокодил тиреһенән яһалған; крокодиловый 
чемодан крокодил тиреһенән яһалған сумаҙан 

КРбЛ И К  м 1. ҡуян, йорт ҡуяны 2. ҡуян ти
реһе; шуба из кролика ҡуян тун

КРОЛИ КОВбД м ҡуян аҫраусы (белгес) 
КРОЛИКОВбДСТВО с ҡуян аҫрау; зани

маться кролиководством ҡуян аҫрау менән 
шөғөлләнеү

КРОЛИ КОВбДЧЕСКИЙ , ая, ое ҡуян
аҫрау ...ы; кролиководческая ферма ҡуян аҫрау 
фермаһы

КРбЛИЧИЙ , -ья, -ье 1. ҡуян ...ы; кроличий
мех ҡуян тиреһе 2. ҡуян (тире); кроличья 
шапка ҡуян бүрек

КРОЛЬ м; спорт, кроль (иң шәп йөҙөцҙең 
бер алымы)

КРОЛЬЧАТИНА ж ҡуян ите; жареная 
крольчатина ҡурылған ҡуян ите

КРОЛЬЧАТНИК м 1. ҡуян ояһы 2. ҡуяндар 
аҫрау урыны

КРОЛЬЧЙХА ж инә ҡуян 
КРОЛЬЧбНОК м ҡуян балаһы 
КРбМ Е предлог срод. п. 1. (за исключением) 

башҡа, тыш; кроме него я никого не вйдел унан 
башҡа берәүҙе лә күрмәнем 2 . (помимо, сверх) 
-дан/-дән башҡа, тыш; кроме того унан башҡа; 
кроме зарплаты я получйл премию эш хаҡынан 
тыш премия аҡсаһы алдым ♦ кроме как в знач. 
союза (только, разве что) шунан башҡа, фәҡәт; 
кроме того в знач. вводи, сл. (к тому же) шулай 
уҡ; кроме шуток шаяртмай ғына, ысынлап

КРОМЕШНЫЙ: кромешный ад ҡот осҡос 
хәл, сыҙамаҫлыҡ хәл; кромешный мрак дөм 
ҡараңғы



КРОМКА
КРОМКА ж сит, ҡыр; шить по кромке ткани

туҡыманың ситенән тегеү; кромка льда боҙ сите 
КРОМСАТЬ несов. что 1. тураҡлау, киҫ

келәү; кромсать бумагу ҡағыҙ тураҡлау 2. пе- 
рен. (портитъ) тураҡлап (боҙоп) ташлау, мөн
тәп (киҫкеләп) бөтөрөү

КРОН м крон (хромлы минералъ буяу)\ жёл
тый крон һары крон

К Р б Н А I ж сатыр; густая крона ҡуйы сатыр; 
пустить крону сатырланыу

К РбН А  II ж крона (ҡайһы бер Көнбайыш 
Европа илдәренең аҡса берәмеге)

КРОНГЛАС м; спец. кронглас (оптик при
борҙар быялаһы)

КРОНЦИРКУЛЬ м кронциркуль (1. һыҙма 
эшендә ҡулланыла торган винт менән ны- 
гытып ҡуймалы циркуль 2. машина деталдәре- 
нең оҙонлоғон цлсәц өсөн ҡулланылған циркуль 
кецек ҡорал)

к р о н ш н е п  м көйөлдө, кәкре суҡыш 
к р о н ш т е й н  м кронштейн (1. балконды 

һ.б. терәтеп ҡуйған ауыш терәк 2. тех. сте
наларҙа, колонналарҙа сығып торған өлөш
тәрҙе кцтәртеп ҡуйған горизонталь терәк) 

КРОПИТЬ несов. 1. что бөркөү, һибеү; кро 
пйть лицо водой биткә һыу бөркөү; кропйть ос
вящённой водой изге һыу һибеү 2. (о дожде) 
һибәләү; дождь кропйт ямғыр һибәләй

КРОПОТЛЙВЫЙ, -ая, -ое 1. мәшәҡәт, күп 
көс (тырышлыҡ) талап иткән; кропотливая ра
бота күп көс талап иткән эш 2. (усердный) ен
текләп эшләй торған, тырыш; кропотлйвый че
ловек ентекләп эшләй торған кеше

КРОСС м; спорт, кросс; лыжный кросс 
саңғы кросы

КРОССВбРД м кроссворд; решать кросс
ворд кроссворд сисеү

КРбССОВЫ Й, -ая, -ое кросс ...ы; кроссовая 
трасса кросс трассаһы

KPOT м 1. төрткө, һуҡыр сысҡан 2. төрткө 
тиреһе, һуҡыр сысҡан тиреһе; шуба из крота 
һуҡыр сысҡан тиреһенән тегелгән тун

КРбТКИ Й , -ая, -ое баҫымсаҡ, баҫалҡы, йы
уаш; кроткий человек баҫымсаҡ кеше; кроткий 
характер баҫалҡы холоҡ

КРОТбВЫ Й, -ая, -ое 1. төрткө ...ы, һуҡыр 
сысҡан ...ы; кротовый мех һуҡыр сысҡан тиреһе 
2. һуҡыр сысҡан тиреһенән; кротовый воротнйк 
һуҡыр сысҡан тиреһенән яға

КРбТОСТЬ ж баҫымсаҡлыҡ, йыуашлыҡ, 
баҫалҡылыҡ; трогательная кротость тәьҫир- 
ләндергес баҫымсаҡлыҡ

К РбХ А  I ж 1. валсыҡ, бөртөк; у меня с утра 
ни крохи во рту нё было иртәнән бирле ауыҙыма 
бөртөк тә (ризыҡ) ҡапҡаным юҡ 2. обычно мн. 
крбхи юҡ-бар, аҡтыҡ; крохи знаний юҡ-бар бе
лем; остаться с крохами былого богатства 
булған байлыҡтың аҡтығы менән тороп ҡалыу

К РбХ А  II м и ж) разг. сабый, бәпес 
КРОХАЛЬ м ҡушы, ҡушы өйрәк 
К РО Х О БбР м ваҡсыл кеше 
КРОХОБбРСТВО с ваҡсыллыҡ; заниматься 

крохоборством ваҡсыллыҡ ҡылыу; крохо
борство уводит от общих вопросов ваҡсыллыҡ 
дөйөм мәсьәләләрҙән ситкә алып китә

КРОХОБбРСТВОВАТЬ несов. ваҡсыл бу 
лыу, ваҡсыллыҡ ҡылыу

КРбХОТНЫ Й, -ая, -ое бәләкәй генә, остоҡ; 
крохотный птёнчик бәләкәй генә ҡошсоҡ; 
крохотное облако остоҡ ҡына болот

КРбШ ЕВО с 1. прост, турама (ваҡлап ту
ралған аҙыҡ) 2. разг. онтаҡ; крошево льда боҙ 
онтағы

КРбШ ЕЧ КА ж 1. уменыи.-ласк. от 
крошка I 1—3; 2. в знач. нареч. крошечку; разг. 
аҙ ғына, әҙерәк; крошечку поесть аҙ ғына ашап 
алыу

КРбШ ЕЧНЫЙ, -ая, -ое разг. бәләкәй генә, 
остоҡ

КРОШИТЬ несов. 1. что турау, тураҡлау, 
ваҡлау; крошйть солбму һалам турау; крошйть 
хлеб икмәк ваҡлау 2. чем и без доп. сүпләү; 
крошйть на пол иҙәнде сүпләү 3. кого-что; пе- 
рен. ҡырыу, турау, тураҡлау; крошйть вражес
кие укрепления дошман нығытмаларын ҡырыу 
(ҡыйратыу)

КРОШИТЬСЯ несов. 1. онталыу, ыуалыу, 
ваҡланыу; лёд крошйтся боҙ онтала; зуб кро
шится теш ыуала 2. страд, от крошйть 1

КРбШ КА I ж 1. валсыҡ, бөртөк; хлебные 
крошки икмәк валсыҡтары 2. собир. (о мелко 
раздробленных веществах) ваҡ, онтаҡ; мрамор
ная крошка мәрмәр вағы 3. м и ж крошка; разг. 
(малютка) балаҡай, бәләкәс 4. в знач. нареч. 
крошку; разг. аҙ ғына, бик аҙ ♦ ни крошки аҙ 
ғына ла, бер бөртөк тә, бер тамсы ла

КРбШ КА II ж см. крошйть 1; крошка и 
сушка коры дуба имән ҡайырын тураҡлау һәм 
киптереү

КРУГ м 1. түңәрәк, түңәрәк әйләнәһе; 
площадь кр5та мат. түңәрәк майҙаны; описать 
круг түңәрәк һыҙыу; стать в круг түңәрәккә 
баҫыу 2. тумалаҡ (дүңгәләк), түңәрәк; круг сыра 
сыр тумалағы; спасательный круг ҡотҡарыу 
түңәрәге 3. чего (перечень чего-л.) теҙмә; круг 
вопросов һорауҙар теҙмәһе 4. чего (область, 
сфера какой-л. деятельности) сфера, даирә, 
әлкә; круг знаний белем даирәһе; круг обязан
ностей хеҙмәт вазифалары, бурыстар 5. кого, ка
кой (группа людей) даирә, ара, ҡор, эс; пра
вительственные круги хөкүмәт даирәләре; круг 
учёных ғалимдар даирәһе; в литературных кру
гах әҙәби даирәлә; в кругу семьй ғаилә эсендә; 
люди одного круга бер ҡор кешеләре ♦ круг 
кровообращения ҡан әйләнеше; на круг уртаса; 
на кругй своя вернуться книжн. элекке хәлгә



КРУЖИТЬСЯ
ҡайтыу; по Kpjry ходйть ҡулдан-ҡулға йөрөү; 
кругй под глазами күҙ төбө ҡарайып тороу; кру- 
гй перед глазами күҙ алды ҡараңғыланыу, күҙ 
семәрләнеү (сыбарланыу); голова идёт кр5том: 
1) баш әйләнә; 2 ) баш ҡатҡан

КРУГЛЕНЬКИЙ, -ая, -ое уменыи.-ласк. от 
круглый ♦ кругленькая сумма шаҡтай күп аҡса 

КРУГЛЁТЬ несов.; разг. түңәрәкләнеү, йом
роланыу; глаза круглеют күҙҙәр түңәрәкләнде 

КРУГЛИТЬ несов. что.; разг. түңәрәкләү, 
түңәрәк итеү; круглить края дощёчки таҡта 
ситтәрен түңәрәкләү

КРУГЛИТЬСЯ несов.', разг. 1. түңәрәкләнеү, 
түңәрәк булыу 2. йомро булып тороу, йомро бу
лып күренеү; плечи круглятся яурындар йомро 
булып тора

КРУГЛОГОДОВОЙ и КРУГЛОГОДЙЧ  
ныи, -ая, -ое йыл буйы(на) барған, йыл 
әйләнәһенә һуҙылған; круглогодовая работа йыл 
буйы(на) барған эш

КРУГЛОГОЛОВЫЙ, -ая, -ое йомро башлы 
КРУГЛОГУБЦЫ мн. йомро башлы ҡыҫҡыс 
КРУГЛОЛИЦЫЙ, -ая, -ое түңәрәк йөҙлө, ту

малаҡ битле; круглолйцый человек түңәрәк 
йөҙлө кеше

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ, ая, ое тәүлек 
әйләнәһенә (буйына) барған (һуҙылған); кругло
суточное дежурство тәүлек әйләнәһенә дежур
лыҡ; круглосуточный детский сад тәүлек 
әйләнәһенә эшләгән балалар баҡсаһы

КРУГЛОЩЕКИИ, -ая, -ое түңәрәк битле, ту
малаҡ битле; круглощёкая девйца түңәрәк битле 
ҡыҙыҡай

к р Уг л ы й , -ая, -ое 1. түңәрәк, йомро; 
круглое озеро түңәрәк күл; круглый стол 
түңәрәк өҫтәл; кр5тлый камень йомро таш; быть 
круглым йомро булыу 2. әйләнәһе, буйы; 
круглый год йыл әйләнәһе; круглые сутки 
тәүлек буйына 3. шыр; кр5тлый дурак шыр ти
ле (иҫәр); кр5тлый невежда шыр наҙан ♦ Kpjr- 
лая дата түңәрәк дата; круглый отлйчник тик 
яҡшыға ғына уҡыусы; кр5тлый сирота үкһеҙ 
йәтим; круглые скобки түңәрәк йәйә; кр5тлый 
счёт тулы иҫәп; кр5тлым счётом сама менән 
һанағанда; за кр5тлым столбм түңәрәк өҫтәл ар
тында

КРУГОВЁРТЬ ж; разг. өҙлөкһөҙ үҙгәреш; 
круговерть переездов өҙлөкһөҙ күсенеп йөрөү 

КРУГОВОЙ, -ая, -ое түңәрәк буйынса, 
әйләнмәле; круговое движение түңәрәк буйынса 
хәрәкәт ♦ круговая дорога урау юл; круговая 
порука: 1) (коллективная ответственность) 
берҙәм яуаплылыҡ; 2 ) (взаимное укрыватель
ство) бер-береһен яҡлау (ҡаплау); круговая 
чаша табын аяғы

КРУГОВОРОТ м 1. әйләнеш, өҙлөкһөҙ 
хәрәкәт; круговорот воды в природе тәбиғәттә 
һыу әйләнеше 2. чего алмашыныу, ағым,

өҙлөкһөҙ үҙгәреп тороу; круговорот событий 
ваҡиғаларҙың алмашыныуы

КРУГОВРАЩ ЕНИЕ с түңәрәк буйынса 
хәрәкәт

КРУГОЗОР м 1. күҙ күреме 2. перен. аң 
(ҡараш, белем) даирәһе; умственный кругозор 
аң даирәһе; политический кругозор сәйәси 
ҡараш даирәһе; широкий кругозор киң белем да
ирәһе

КРУГбМ  нареч. и предлог 1. нареч. әйләнеп, 
түңәрәк яһап; обойтй кругом әйләнеп сығыу 
2. нареч. тирә-яҡта, әйләнәлә, яҡын тирәлә; кру
гом никого нет тирә-яҡта бер кем юҡ 3. нареч.', 
разг. (совсем, целиком) тулыһынса, бөтөнләй, 
тотош; кругом в долгах тотош бурыста, бурысҡа 
батыу; кругом прав тулыһынса хаҡлы 4. предлог 
с род. п.; разг. (вокруг чего-л.) тирәһендә, 
тирәләй, уратып; кругом дома растут тополя өй 
тирәләй тирәктәр үҫә ♦ кругом! воен. кругом!; 
кругом да около әйләнә-тирәләп кенә (эш-хәлдең 
айышына төшөнмәй)

КРУГООБОРОТ м әйләнеш; кругооборот 
капитала капитал әйләнеше

КРУГООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое түңәрәк һымаҡ, 
түңәрәккә оҡшаған, әйләнешле; кругообразное 
движение түңәрәк һымаҡ хәрәкәт

КРУГОСВЁТНЫЙ, ая, ое Ер шары 
тирәләй; кругосветное путешествие Ер шары 
тирәләй сәйәхәт; кругосветное плавание Ер ша
ры тирәләй йөҙөп сығыу

КРУЖАЛО с; спец. көмбәҙ дуғаһы (көмбәҙ 
ҡуйыу өсөн агастан йәки тимерҙән яһалган 
дуга)

КРУЖЕВНЙЦА ж селтәр бәйләүсе 
КРУЖЕВНОЙ, -ая, -ое 1. селтәр бәйләү ...ы; 

кружевное производство селтәр бәйләү эше 
2. селтәр, селтәрле; кружевной воротнйк селтәр 
яға; кружевная штора селтәрле ҡорма

КРУЖЕВО с селтәр; шёлковое кружево ебәк 
селтәр; плести кружева селтәр үреү (бәйләү) 

КРУЖИТЬ несов. 1. кого-что өйрөлтөү, 
әйләндереү, өйрөлдөрөү; ветер кружит лйстья 
ел япраҡтарҙы өйрөлтә 2 . әйләнеү, уратып йөрөү 
(осоу); орёл кружит под облаками болоттар 
аҫтында бөркөт әйләнә 3. аҙашып йөрөү, юл 
яҙып йөрөү; кружйть по лесу урманда юл яҙып 
йөрөү 4. бормаланыу; тропинка в лесу кружит 
урманда һуҡмаҡ бормалана 5. (о вьюге, метели 
и т.п.) ойоҡһотоу, өйөрөү; метель кружит бу
ран өйөрә ♦ кружйть голову кому башын 
әйләндереү

КРУЖЙТЬСЯ несов. 1. өйрөлөү, әйләнеү; 
кружйться в вальсе вальста өйрөлөү; колёсики 
кружатся тәгәрмәстәр әйләнә 2. перен., разг. 
(постоянно находиться где-л., около кого-л.) 
уралыу, өйрөлөү; он постоянно там кружится ул 
гел шунда урала 3. әйләнеү, өйрөлөү, ойоҡһоу; 
самолёт кружится над городом самолёт ҡала



КРУЖКА
өҫтөндә әйләнә; листья кружатся в воздухе яп
раҡтар һауала өйрөлөп оса 4. разг. см. кру
жить 3, 4; 5. см. кружйть 5

КРУЖКА ж көрөшкә; алюмйниевая кружка
алюмин көрөшкә; кружка пйва бер көрөшкә 
һыра

КРУЖ КбВЕЦ м; разг. түңәрәк ағзаһы 
КРУЖ КО ВбЙ , -ая, -ое түңәрәк ...ы; круж

ковая работа түңәрәк эше
КРУЖКОВЩЙНА ж; неодобр. түңәрәксе- 

лек, төркөмсөлөк (коллектив эсендәге тарҡау
лыҡ, төркөмдәргә бцленец)

К РУ Ж Н бЙ  и КРУЖНЫЙ, ая, ое разг. 
урау, урап-урап; кружным путём урау юл менән 

К РУ Ж бК  м 1 . уменьш. от круг 1, 2 ; начер 
тйть кружок түңәрәк һыҙыу 2. түңәрәк; литера
турный кружок әҙәби түңәрәк; организовать 
кружок түңәрәк ойоштороу 3. ҡор; дружеский 
кружок дуҫ иштәр ҡоро ♦ в кружок (пострйчь, 
стрйчься и т.п.) сәсте түңәрәк итеп алдырыу 

КРУЙЗ м круиз, диңгеҙ сәйәхәте; круйз по 
Европе Европа буйлап круиз

КРУП I м (у лошади) оса, арт яҡ 
КРУП II м; мед. круп, тын юлы шешеүе 
КРУПА ж 1. ярма; гречневая крупа ҡара 

бойҙай ярмаһы 2 . (о снеге) боҙлауыҡ, борға- 
наҡ ҡар

КРУПИНКА ж бөртөк, бөртөксә; крупйнка 
рйса дөгө бөртөгө; крупйнка золота алтын 
бөртөгө

КРУПЙТЧАТЫЙ, -ая, -ое разг. ярмалы, 
бөртөклө; крупйтчатая мука эре тарттырылған 
он, ярмалы он; крупйтчатый песок бөртөклө ҡом 

КРУПНЁТЬ несов.', разг. ҙурайыу, эреләнеү; 
хозяйство крупнеет хужалыҡ ҙурая

КРУПНОГАБАРИТНЫЙ, ая, ое ҙур 
күләмле, ҙур габаритлы; крупногабарйтный 
ящик ҙур габаритлы йәшник

КРУПНОЗЕРНИСТЫ Й, ая, ое эре 
бөртөклө, эре орлоҡло; крупнозернйстый песок 
эре бөртөклө ҡом

КРУПНОКАЛИБЕРНЫЙ, ая, ое ҙур ка
либрлы; крупнокалйберный пулемёт ҙур ка
либрлы пулемет

КРУПНОМАСШТАБНЫЙ, ая, ое ҙур мас
штаблы; крупномасштабная карта ҙур масштаб
лы карта; крупномасштабное стройтельство ҙур
масштаблы төҙөлөш

КРУПНОПАНЕЛЬНЫЙ, ая, ое эре панел 
ле; крупнопанельные здания эре панелле 
йорттар

КРУПНОТОННАЖНЫЙ, ая, ое ҙур тон 
нажлы; крупнотоннажный траулер ҙур тоннаж 
лы траулер

КРУПНЫЙ, -ая, -ое 1. эре; крупная соль эре 
тоҙ; крупное яблоко эре алма; крупные черты
лица йөҙҙөң эре һыҙаттары; крупные шагй эре 
аҙымдар; крупное хозяйство эре хужалыҡ 2. эре

һөйәкле (кәүҙәле); крупный ребёнок эре һөйәкле 
бала 3. ҙур, оло; крупный талант ҙур талант; 
крупный писатель оло яҙыусы 4. ҙур, оло, 
мөһим; крупные успехи ҙур уңыштар; крупное 
событие оло ваҡиға ♦ крупные деньги эре аҡса; 
крупная дрожь көслө ҡалтырау; крупный разго
вор етди һөйләшеү; крупный рогатый скот һы 
йыр малы, мөгөҙлө эре мал; съёмка крупным 
планом эре планда төшөрөү

КРУП бЗН Ы Й, ая, ое мед. тын юлы шеше 
...ы; крупозные явления тын юлының шешеүе 
♦ крупозное воспаление лёгких үпкә шешеүе 

КРУПОРУШКА ж ярма ярғыс (машина) 
КРУПЧАТКА ж крупчатка (иң яҡшы бой

ҙай оно)
КРУПЧАТЫЙ, -ая, -ое 1. ярмалы, ярмала

нып торған; крупчатый мёд ярмалы бал 2. круп
чатканан бешерелгән; крупчатый пирог крупчат
канан бешерелгән бәлеш

КРУПЬЁ м нескл. крупье (ҡомарлы уйын 
өйөнөң хужаһы йәки шул уйынды алып ба
рыусы)

КРУП ЯН бЙ, -ая, -ое ярма ...ы; крупяные 
культуры ярма культуралары; крупяной суп 
өйрә

КРУТИЗНА ж 1. текәлек; крутизна подъёма
ҡалҡыулыҡтың текәлеге; крутизна берега ярҙың 
текәлеге 2. (крутой спуск) текә ер (урын); спу- 
стйться с крутизны текә ерҙән төшөү

КРУТЙЛЬНЫЙ, -ая, -ое сиратыу ...ы; кру- 
тйльный станок сиратыу станогы

КРУТИТЬ несов. 1 . что әйләндереү, 
өйрөлтөү; крутйть сепаратор сепаратор әйләнде
реү; крутйть колесо тәгәрмәс өйрөлтөү 2. чем 
борғолау; крутйть головой башты борғолау; кру
тйть хвостом ҡойроҡ болғау 3. что сиратыу; 
крутйть пряжу иләнгән еп сиратыу 4. что урау, 
төрөү; крутйть папиросу тәмәке төрөү 5. что бо
роу; крутйть усы мыйыҡ бороу 6. что уралтыу, 
өйрөлтөү; ветер крутит пыль ел туҙан туҙҙыра 
7. разг. борғоланыу, борғанлау; говорй правду, 
не крутй борғоланма, дөрөҫөн әйт ♦ крутйть ба
ранку прост, машина йөрөтөү; крутйть голову 
кому башын әйләндереү; крутйть любовь (ро
ман) ғишыҡ тотоу; крутйть руки кому ҡулын 
ҡайырыу; как ни крутй прост, теләһәң- 
теләмәһәң дә

КРУТИТЬСЯ несов. 1. әйләнеү, өйрөлөү; ко
лесо крутится тәгәрмәс әйләнә; в воздухе 
крутится снег һауала ҡар өйрәлә 2. перен., разг. 
уралыу, сыуалыу; крутйться перед зеркалом 
көҙгө алдында уралыу; крутйться у накрытого 
стола табын тирәһендә сыуалыу 3. прост. 
борғоланыу, борғанлау; давай сознавайся, нече
го крутйться йәшермәйенсә әйтеп бир, борғаңла- 
уың етер 4. страд, от крутйть 1—5 4  крутйться 
как белка в колесе см. белка 

КРУТОГбР м текә тау 
510



КРЮШОН
КРУТОЙ, -ая, -ое 1. текэ; крутой берег текэ 

яр; крутая волна текэ тулҡын 2. ҡапыл, киҫкен, 
кинэт; крутой поворот дороги юлдың ҡапыл бо
ролошо; крутая перемена киҫкен үҙгәреш 
3. ҡаты; крутые меры ҡаты саралар; крутой ха
рактер ҡаты холоҡ 4. ҡаты, ныҡ; крутой мороз 
ҡаты һыуыҡ 5. ҡаты; (о яйцах) ҡаты бешкән; (о 
каше) тын; крутое яйцо ҡаты бешкән йомортҡа ♦ 
крутой кипяток ҡайнап торған һыу, ҡайнар һыу 

КР^ЧА ж ярлау
КРУЧЁНИЕ с см. крутить 1—5, крутйться 1
КРУЧЕНЫЙ, -ая, -ое сиратылған, боролған; 

кручёные нйтки сиратылған еп ♦ кручёный мяч
спорт, өйрөлтөп ебәрелгән туп (волейбол, тен
нис һ.б. уйында һугылган туптың өйрөлөп ба
рыуы)', кручёный удар спорт, өйрөлтөп һуғыу 
(тупты һауала өйрөлтөп ебәрец)

КРУЧИНА ж; трад.-поэт. моң-зар, ҡайғы, 
хәсрәт

КРУЧИНИТЬСЯ несоә.', трад.-поэт. мо
ңайыу, ҡайғырыу, хәсрәтләнеү

КРУЧИННЫЙ, -ая, -ое трад.-поэт. ҡай
ғылы, хәсрәтле, моң-зарлы; кручинное житьё 
ҡайғылы тормош

КРУШЁНИЕ с; прям., перен. һәләк (харап) 
булыу, һәләкәткә осрау, юҡҡа сығыу, емерелеү; 
крушение поезда поездың һәләкәткә осрауы; 
крушение надежд өмөттәрҙең юҡҡа сығыуы 

КРУШЙНА ж эт муйылы 
КРУШИННИК м эт муйылы ҡыуаҡлығы 
КРУШЙННЫЙ, -ая, -ое эт муйылы ...ы; 

крушинный куст эт муйылы ҡыуағы
КРУШИТЬ несоә. кого-что', прям., перен. 

ватыу, емереү, ҡырыу, ҡырып һалыу; крушить 
лёд боҙ ватыу; крушйть врага дошманды ҡырыу 

КРЫ Ж бВНИК м крыжовник; посадить кры
жовник крыжовник ултыртыу; варенье из кры
жовника крыжовник ҡайнатмаһы

КРЫЛАТКА л к; бот. ҡанатлы орлоҡ (саган, 
дардар һ.б. ағастарҙың орлого)

КРЫЛАТЫЙ, ая, ое ҡанатлы; крылатые 
насекомые ҡанатлы бөжәктәр ♦ крылатые слова 
тапҡыр һүҙҙәр

К РЫ Л б с; в разн. знач. 1. ҡанат; крылья 
птйцы ҡош ҡанаттары; крыло самолёта самолет 
ҡанаты; крыло вёялки елгәргес ҡанаты; крыло 
велосипеда велосипед ҡанаты; крыло невода 
йылым ҡанаты 2. яҡ, ҡабырға; левое крыло 
здания бинаның һул ҡабырғаһы; правое крыло 
отряда отрядтың уң яғы ♦ крылья носа анат. 
танау япраҡтары; крылья выросли у кого ҡанат
ланып (осоноп) китеү; опустйть крылья юғалып 
ҡалыу, төшөнкөлөккә бирелеү; подрезать 
крылья кому ҡанатын һындырыу, күңелен 
төшөрөү; расправить крылья бөтә мөмкинлекте 
файҙаланыу, тырышып алға китеү

КРЫЛЫШКО с; уменъш .-ласк, от крыло 
♦ под крылышком у кого ҡанаты аҫтында

КРЫ ЛЬЦб с күтәрмә, болдор; выходйть на 
крыльцо күтәрмәгә сығыу

КРЫСА ж ҡомаҡ; белая крыса аҡ ҡомаҡ; 
серая крыса һоро ҡомаҡ

КРЫСЁНОК м ҡомаҡ балаһы 
КРЫСЙНЫЙ, -ая, -ое ҡомаҡ ...ы; крысйный 

хвост ҡомаҡ ҡойроғо; крысйный яд ҡомаҡ ағыуы 
КРЫ СОЛбВ м ҡомаҡ тотоусы 
КРЫ СОЛбВКА ж 1. ҡомаҡ ҡапҡаны 2. ҡо

маҡ тотоусы эт
КРЫТЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от крыть 1—4;

2. прил. ябыҡ, ябылған; крытый рынок түбәһе 
ябыҡ баҙар

КРЫТЬ несоә. 1. что ябыу, ҡаплау; крыть 
дом жестью өйҙө ҡалай менән ябыу 2. что 
кәпләү, тышлау; мебель крыта шёлком мебель 
ебәк менән кәпләнгән; крыть шубу сукном тун
ды буҫтау менән тышлау 3. ҡаплау; пыль кроет 
лйстья туҙан япраҡтарҙы ҡаплай 4. (ә карточ
ных играх) баҫыу, ҡаплау; крыть короля тузом 
королде туз менән баҫыу 5. кого; прост, тетеү, 
тетеп ташлау; крепко крыть бик ҡаты тетеү 
(әрләц) ♦ крыть нечем прост, бер ни ҙә әйтеп 
булмай; шйто и крыто; шйто крыто беленмәне, 
һиҙелмәне, эҙе лә ҡалманы

КРЫТЬСЯ несоә. 1. тороу, ғибәрәт булыу; в 
чём кроется причйна этого явления? был күре 
нештең сәбәбе ниҙән тора? 2. страд, от 
крыть 1—4

КРЫША ж 1. түбә, ҡыйыҡ; крыша дома өй 
ҡыйығы; крыть крышу ҡыйыҡ ябыу 2. перен. 
торор урын (ер); не иметь крыши торор урын 
булмау ♦ под одной крышей бер өйҙә, бер 
ҡыйыҡ аҫтында (йәшәц)

КРЫШКА ж 1. ҡапҡас; полиэтиленовая 
крышка полиэтилен ҡапҡас; крышка бочонка 
көрәгә ҡапҡасы 2. в знач. сказ.; прост, бөтөү, 
һәләк булыу

КРЮК м ырғаҡ; железный крюк тимер 
ырғаҡ; повесить на крюк ырғаҡҡа элеү 2. (за
пор) келә, элгес; дверной крюк ишек келәһе
3. разг. урау; сделать крюк урап йөрөү ♦ дать 
крюку урау юлдан йөрөү

КРЮЧКОВАТЫЙ, -ая, -ое кәкре, ырғаҡ 
һымаҡ, ырғаҡҡа оҡшаған; крючковатый нос 
кәкре танау

КРЮ ЧКОТВбРСТВО с; презр. юрый тот
ҡарлыҡ яһау, юрый эште һуҙыу

КРЮЧНИК м ырғаҡ менән йөк күсереүсе 
КРЮ ЧбК м 1. ырғаҡ, энә; вязальный крю

чок селтәр ырғағы (энәһе) 2. (дверной) келә, эл
гес; дверной крючок ишек келәһе 3. (рыболов
ный) ҡармаҡ; крючок для окуня алабуға ҡар
мағы 4. (у одежды) эләктергес, ҡаптырма; крю
чок рубашки күлдәк ҡаптырмаһы

КРЮ Ш бН м крюшон (1. йөҙөмдән яһалган 
шарап, ром, коньяк, ликер ҡатышмаһы 
2. емеш-еләктән яһалган эсемлек)
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КРЯДУ
КРЯДУ нареч.; разг. (без перерыва) рәттән, 

тотошлай; два месяца кряду нет дождя ике ай 
рәттән ямғыр юҡ

КРЯЖ  м 1. (цепь гор) һырттар, арҡалар, 
тәпәш тауҙар теҙмәһе 2. түмәрсә, түмәр; дубовый 
кряж имән түмәре

КРЯЖИСТЫЙ, -ая, -ое 1. йыуан, баҙыҡ; 
кряжистый дуб йыуан имән 2. перен. ныҡ, 
мыҡты; кряжистый мужчйна мыҡты ир

КРЙКАНЬЕ с 1. “ быжҡ-быжҡ” итеү, быж
ҡылдау; кряканье уток өйрәктәр быжҡылдауы 
2. разг. (звук, издаваемый человеком) ҡых- 
ҡых, эһем-эһем

КРЙКАТЬ несов. 1. быжҡылдау, быжҡ-быжҡ 
итеү 2. разг. (о человеке) ҡыжылдау, ҡых-ҡых 
килеү, тамаҡ ҡырыу; крякать от наслаждения 
кинәнестән ҡых-ҡых килеү

КРЙКВА ж һуна, һуна өйрәк 
КРЙКНУТЬ сов. от крякать 
КРЯХТЁТЬ несов.', разг. ыһылдау, ыһ-ыһ 

итеү, ыңғырашыу; долго кряхтеть оҙаҡ ыһылдау 
КСЕНДЗ м ксендз (поляктарҙа католиктар 

руханийы)
КСЕНбН м ксенон (химик элемент, газ) 
КСЕРО КбП И Я  ж ксерокопия (ксерокс 

кцсермәһе)
КСЁРОКС м ксерокс (документтарҙың 

кцсермәһен яһаусы аппарат)
КСИЛИТ м ксилит (шәкәр урынына ҡулла- 

нылган татлы матдә)
КСИЛбГРАФ м ксилограф (агасҡа һцрәт 

йәки яҙыу төшөрөцсе)
к с и л о г р а ф и я  ж ксилография (1. агасҡа 

уйып яҙыу йәки һцрәт төшөрөц 2. агаста уй 
ып яҙылган яҙыу йәки һцрәт)

КСИЛО Ф бН м\ муз. ксилофон (музыка 
ҡоралы)

КСТАТИ нареч. 1. (вовремя) урынлы, тап 
килтереп; сказать кстати урынлы әйтеү 2. (заод
но с чем-л. другим) бер ыңғайҙа, тура килгәндә; 
кстати зайтй и за книгами бер ыңғайҙа китап
тарҙы ла алырға инеү 3. в знач. вводи, сл. (в до
полнение, в связи со сказанным) әйткәндәй; 
кстати, когда вы там были? әйткәндәй, һеҙ унда 
ҡасан булдығыҙ?

КТО мест. 1. (какой человек, какое сущест
во) кем; кто там? кем унда?; кто пришёл? кем 
килде? 2. разг. (при сопоставлении предложе
ний) берәүҙәр, ҡайһылар; кто пошёл в кино, кто 
в театр берәүҙәр киноға, ҡайһылары театрға кит
те 3. разг. (кто-нибудь) берәйһе; не пойдёт ли 
кто со мной? берәйһе минең менән бармаҫмы 
икән? ♦ кто где кем ҡайҙа; кто как кем нисек; 
кто кого кем кемде, икенең береһе еңгәнсе; кто 
бы то нй был кем генә булмаһын; кто во что го
разд кем нимә булдыра; кто в лес, кто по дрова 
төрлөһө төрлө ергә (яҡҡа); береһе шәмбегә,

икенсеһе йәкшәмбегә; кто не работает, тот не 
ест кем эшләмәй, шул ашамай

К Т б ЛИБО и К Т б НИБУДЬ мест, (какой- 
нибудь человек) кем булһа ла, кем дә булһа, 
берәйһе; если кто-нибудь придёт, то позовй ме
ня берәйһе килһә, мине саҡыр

К Т б ТО мест, (кто-нибудь, некто) кемдер; 
кто-то должен это сделать кемдер быны эшләргә 
тейеш; кто-то заходйл к вам һеҙгә кемдер 
килгәйне

КУБ I м 1. разг. куб (кцләм); куб дров бер 
куб (метр) утын 2. мат. куб; куб двух равен 
восьми икенең кубы һигеҙгә тигеҙ; возвестй в 
куб кубҡа күтәреү

КУБ II м куб (һауыт)
КУБАНКА ж', разг. кубанка (1. бойҙай төрө

2. бәрәс тиреһенән ҡырпыулап тегелгән яҫы 
тцбәле бцрек)

КЁБАРЕМ нареч.; разг. мәтәлләп, тәкмәсләп, 
тәгәрәп; покатиться кубарем мәтәлләп барып 
төшөү

КУБАТУРА ж кубатура (куб метрҙа бил
дәләнгән кцләм)', кубатура помещения бина ку
батураһы

КУБИЗМ м кубизм (рәсем сәнгәтендә модер
низм агымы)

КЁБИК м 1. разг. (мера объёма) кубик; два 
кубика крови ике кубик ҡан 2. обычно мн. 
шаҡмаҡ; играть в кубики шаҡмаҡ уйнау

КУБИНСКИЙ, -ая, -ое кубин ...ы, Куба ...ы; 
кубйнский сахар Куба шәкәре

КУБИНЦЫ мн. кубиндар, кубин халҡы / /  
ед. кубйнец м кубин ир-аты; кубйнка ж кубин 
ҡатын-ҡыҙы

КУБИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. куб формаһын
дағы; кубйческое здание куб формаһындағы би
на 2. мат. куб ...ы; кубйческий корень куб
тамыры

КУБКОВЫЙ, -ая, -ое кубок ...ы; кубковые 
соревнования кубок ярышы

КЁБОВЫЙ, -ая, -ое күм-күк; кубовый цвет
күм-күк төҫ

КЁБОК м кубок (1. ҙур бокал рэцешендэге 
һауыт 2. спорт ярышында еңецсегә бирелә 
торган бцлэк); серебряный кубок көмөш кубок; 
переходящий кубок күсмә кубок

КУБОМЁТР м кубометр; кубометр досок бер 
кубометр таҡта

КЁБРИК м кубрик (1. карапта команда 
йәшәй торган бцлмэ 2. елкәнле ҙур карапта 
тцбәнге палуба)

КУБЫЗ м; обл. см. кобыз 
КУБЫШКА ж 1. (копилка) аҡса сүлмәге 

(һауыты); хранйть деньги в кубышке аҡсаны 
сүлмәктә йәшереп һаҡлау 2. разг. ит бүкәне 
(тәпәшәк буйлы, йыуан ҡатын-ҡыҙга ҡарата)
3. бот. һары томбойоҡ



КУКСИТЬСЯ
КУВАЛДА ж балға; тяжёлая кувалда ауыр 

(ҙур) балға
КУВШИН м кувшин; глйняный кувшйн бал

сыҡ кувшин
КУВШЙНКА ж аҡ томбойоҡ 
КУВЫРКАТЬ несов. кого-что; разг. түң

кәреү, тәкмәстереү; передвигать кувыркая тәк
мәстереп күсереү

к у в ы р к а т ь с я  несов.', разг. тәкмәсеү, 
тәкмәс атыу, мәтәлләү; кувыркаться на сёне 
бесәндә тәкмәс атыу

КУВЫРКНУТЬ сов. от кувыркать 
КУВЫРКНУТЬСЯ сов. от кувыркаться 
КУВЫ РКбМ  нареч.; разг. мәтәлләп, тәк

мәсеп, баш түбән; полететь кувырком тәкмәсеп 
барып төшөү

КУГА ж ҡуға (ҡамыш төрө); косйть кугу 
ҡуға сабыу

КУГУАР м кугуар (ҙур ҡырағай бесәй) 
КУДА нареч. 1. ҡайҙа, нимәгә, ни өсөн; куда 

идтй? ҡайҙа барырға?; куда назначат, туда 
поёду ҡайҙа билдәләһәләр, шунда барам; куда 
мне столько вещей нимәгә миңә шул тиклем 
әйбер 2. разг. берәй ергә, ҡайҙа ла булһа; если 
куда пойдёте, скажйте мне берәй ергә барырға 
булһағыҙ, миңә әйтегеҙ 3. в знач. частицы; 
разг. (ә сочетании с прил. или нареч. ө сраән. 
cm. в значении “значительно") тағы ла, үтә, 
бик; дело оказалось куда сложнее, чем он ожи
дал хәл ул көткәнгә ҡарағанда ла ҡатмарлыраҡ 
булып сыҡты 4. в знач. частицы; разг. (при 
возражении, внесении поправки к сказанному) 
ҡайҙа инде; куда же ему справиться с этим 
делом ҡайҙа инде уға был эште башҡарып 
сығыу ♦ куда ветер дует см. ветер; куда глаза 
глядят; куда ни кинь глазом см. глаз; куда ни 
шло шулай булһын әйҙә (ҡайҙа китмәгән); куда 
Макар телят не гонял ер сите, ер аяғы, ер башы 
(ҡайҙа ғына булмаған); хоть куда бик шәп, бы
на тигән

КУДА ЛИБО и КУДА НИБУДЬ нареч. 
ҡайҙа булһа ла, берәй ергә; пойтй куда-нибудь 
ҡайҙа булһа ла барырға

КУДА ТО нареч. ҡайҙалыр, әллә ҡайҙа; ку
да то торопйться ҡайҙалыр ҡабаланыу 

КУДАХТАНЬЕ с см. кудахтать 1 
КУДАХТАТЬ несов. 1. ҡытҡылдау, ҡыт-ҡыт 

итеү 2. перен., разг. ҡабаланып һөйләү, йот
лоғоп һөйләү

КУДЁЛЬ ж сүбәк, тәрәшле сүс; прясть ку
дель сүбәк иләү

КУДЁЛЬНЫЙ, -ая, -ое сүбәк; кудельная ве
рёвка сүбәк бау

КУДЁСНИК м; трад.-поэт. сихырсы 
КУДЛАТЫЙ, -ая, -ое разг. ялбыр, йөнтәҫ; 

кудлатая голова ялбыр баш; кудлатая собака
ялбыр эт

К^ДРИ  мн. бөҙрә; русые кудри һары бөҙрә

КУДРЯВИТЬСЯ несов. бөҙрәләнеү; борода 
кудрявится һаҡал бөҙрәләнеп тора; на берегу 
кудрявится ракита яр буйында кәзә талы 
бөҙрәләнеп тора

КУДРЯВЫЙ, -ая, -ое 1. бөҙрә; кудрявые 
волосы бөҙрә сэс; кудрявый малыш бөҙрә сәсле 
малай; кудрявая берёза бөҙрә ҡайын 2. перен. 
бормалы-һырмалы; кудрявый почерк бормалы- 
һырмалы почерк (яҙыу) 3. перен. артыҡ биҙәкле 
(тасуирлы); кудрявый стиль артыҡ биҙәкле стиль 

КУЗЁН м ике туған ағай (эне, ҡусты); кузйна 
ж ике туған апай (һеңле)

КУЗНЁЦ м тимерсе; работать кузнецом ти 
мерсе булып эшләү

КУЗНЁЧИК м сиңерткә; стрекот кузнечика
сиңерткә сырылдауы

КУЗНЁЧНЫЙ, -ая, -ое тимерсе ...ы; куз
нечный молот тимерсе сүкеше; кузнечный цех
тимерсе цехы

КУЗНИЦА ж 1. тимерлек; деревенская 
кузница ауыл тимерлеге 2. чего; перен., высок. 
сыныҡтырыу (әҙерләү) урыны; кузница кадров 
кадрҙар сыныҡтырыу (әҙерләү) урыны

К ^ЗО В  м 1. кузов; кузов машйны машина 
кузовы 2. (из лыка) тубал; (из бересты) тырыз; 
кузов грибов бер тырыз бәшмәк 

КУЗЬКА ж ашлыҡ ҡуңыҙы 
КУЗЬКИН: показать кузькину мать кому; 

груб., прост, арт һабағын уҡытыу, күрмәгәнен 
күрһәтеү, кәрәген биреү

КУКАРЁКАНЬЕ с кикрикүк, әтәс тауышы 
КУКАРЕКАТЬ несов. кикрикүкләү, кик

рикүк итеү, ҡысҡырыу (әтәскә ҡарата); петух 
кукарекает әтәс ҡысҡыра

К^КИШ  м; разг. ҡуҡыш; показать кукиш 
ҡуҡыш күрһәтеү ♦ кукиш с маслом һуҡыр тин; 
показать кукиш в кармане прост, эстән һүгеү, 
йәшерен ҡуҡыш (күрһәтеү)

К^КЛА ж ҡурсаҡ; играть в куклы ҡурсаҡ уй
нау; театр кукол ҡурсаҡ театры; она — без
душная кукла ул йәнһеҙ ҡурсаҡ

КУКОВАНИЕ с кәк-күк, кәкүк тауышы 
(саҡырыуы)

КУКОВАТЬ несов. кәк-күк тиеү, саҡырыу; 
звонко куковать яңғыратып кәк-күк тиеү; ку
кушка кукует кәкүк саҡыра

КУКОЛКА ж 1. уменьш.-ласк. от кукла 
2. разг. (о девочке) ҡурсаҡ; эта девочка прямо 
куколка был ҡыҙыҡай торғаны ҡурсаҡ 3. ҡур
саҡ (көплө ҡорт); куколка шелкопряда ебәк 
күбәләгәнең ҡурсағы 

К^КОЛЬ м баҡра
КУКОЛЬНЫЙ, -ая, -ое ҡурсаҡ ...ы; куколь

ный театр ҡурсаҡ театры; кукольное платье
ҡурсаҡ күлдәге

к у к с и т ь с я  несов.; разг. кәйефһеҙ булыу, 
сырай һытыу; целый день кукситься көнө буйы 
кәйефһеҙ булыу
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КУКУРУЗА
КУКУРУЗА ж кукуруз; сёять кукурузу ку

куруз сәсеү
КУКУРУЗНИК м 1. кукуруз баҫыуы 2. разг. 

кукурузник (самолёт)
КУКУРУЗНЫЙ, -ая, -ое кукуруз ...ы; куку

рузный стебель кукуруз һабағы; кукурузная ле
пёшка кукуруз кәлсәһе

КУКУШЕЧИЙ, -ья, -ье кәкүк ...ы; кукуше
чье гнездо кәкүк ояһы 

КУКУШКА ж кәкүк
КУКУШКИН, -а, -о в разн. знач. кәкүк ...ы; 

кукушкино яйцо кәкүк йомортҡаһы; кукушкин 
лён бот. кәкүк етене

КУКУШОНОК м кәкүк балаһы 
КУЛАК I м 1. йоҙроҡ; грозйть кулаком 

йоҙроҡ күрһәтеү; сжать кулак йоҙроҡ төйөү 
2. перен. бер ергә тупланған көс, бер ергә йы
йылған ғәскәр; танковый кулак бер ергә туп
ланған танкылы ғәскәр 3. тех. йоҙроҡса (маши
на детале)

КУЛАК II м (богатый крестьянин) кулак; 
наниматься к кулаку кулакка ялланыу

КУЛАЦКИЙ, -ая, -ое кулак ...ы; кулацкое 
хозяйство кулак хужалығы

КУЛАЧЕСТВО с собир. кулактар 
КУЛАЧКИ: бйться на кулачкй (на кулачках) 

йоҙроҡҡа-йоҙроҡ килеп һуғышыу, йоҙроҡла
шыу, йоҙроҡ һуғышы

КУЛАЧКбВЫЙ, -ая, -ое тех. йоҙроҡсалы; 
кулачковый вал йоҙроҡсалы вал

КУЛАЧНЫЙ, -ая, -ое йоҙроҡ ...ы; кулачный 
бой йоҙроҡ һуғышы ♦ кулачное право йоҙроҡ 
өҫтөнлөгө, йоҙроҡ хоҡуғы

КУЛАЧбК м 1. уменъш.-ласк. от кулак I 1; 
2. см. кулак I 3

КУЛЕБЙКА ж оҙонса бәлеш, бөккән; куле
бяка с рыбой балыҡ бөккәне, бәлеше

КУЛЕК м ҡапсыҡ, ҡап; рогожный кулёк 
септә ҡапсыҡ; бумажный кулёк ҡағыҙ ҡап

КУЛИ м нескл. кули, йөк ташыусы 
(Көнсығыш илдәрҙә)

КУЛЙК М  КӨЙӨЛДӨ
КУЛИНАР м кулинар, аш-һыу оҫтаһы; кули

нар высокой квалификации юғары квалифика 
циялы кулинар

КУЛИНАРИЯ и КУЛИНАРЙЯ ж кулина 
рия; курсы кулинарии кулинария курстары 

КУЛИНАРНЫЙ, -ая, -ое кулинария ...ы; ку
линарное учйлище кулинария училищеһы

КУЛИСА ж кулиса (1. сәш. сәхнә декора
цияһының ике яҡ ҡабырғалағы ҡат-ҡат булып 
торған өлөшө 2. а.-х. баҫыу ерен һыуыҡтан, 
ҡоролоҡтан һаҡлау һәм ҡар тотоу өсөн рәт- 
рәт итеп сәскән оҙон һабаҡлы цҫемлек һыҙат
тары) ♦ за кулйсы сәхнә артына; за кулйсами: 
1) сәхнә артында; 2 ) артистар араһында;
3) кцсм. йәшерен, аҫтыртын

КУЛИСНЫИ, -ая, -ое кулиса ...ы; кулйсная 
дверь кулиса ишеге; кулисные растения с.-х. ку
лиса үҫемлектәре

КУЛИЧ м кулич (Пасха байрамы кцмәсе) 
КУЛЙЧКИ: у чёрта на кулйчках прост. 

йәһәннәм артында; к чёрту на кулйчки прост. 
йәһәннәм артына

К У Л бН  I м\ физ. кулон (электр зарядын 
цлсәц берәмеге)

К У Л бН  II м кулон (аҫыл ташлы муйынсаҡ)', 
рубиновый кулон яҡут ташлы кулон

КУЛУАРНЫЙ, -ая, -ое кулуарҙағы; ку
луарные встречи кулуарҙағы осрашыуҙар; ку
луарный разговор кулуарҙағы һөйләшеү

КУЛУАРЫ только мн. кулуар (парламент, 
театр йортондағы оло залдың ял бцлмәләре: 
ял итец, һөйләшеп ултырыу өсөн)

КУЛЬ м 1. ҡап; куль угля бер ҡап күмер 
2. куль (он, тоҙ, ярма кецек нәмәнең һатыу 
цлсәменең боронғо атамаһы, 9 ботҡа тура 
килә)

КУЛЬМИНАЦИбННЫЙ, ая, ое кульмина 
ция ...ы; кульминационный момент кульмина 
ция мәле; кульминационная точка кульминация 
нөктәһе

КУЛЬМИНАЦИЯ ж кульминация (1. астр, 
планетаның кцк меридианын киҫеп цтец 
2. хәл-ваҡиғаның иң көсөргәнешле, киҫкен 
мәле)', кульминация бперы операның кульмина
цияһы

КУЛЬТ м 1. рел. ғибәҙәт, табыныу; культ 
солнца ҡояшҡа табыныу 2. перен. ололау, табы
ныу, хөрмәт, культ; культ красоты матурлыҡҡа 
табыныу; культ лйчности шәхес культы ♦ слу
жители культа руханиҙар, муллалар

КУЛЬТИВАТОР м культиватор (һөргән ерҙе 
йомшартыу ҡоралы)', дйсковый культиватор 
дискылы культиватор; тракторный культиватор 
трактор культиваторы

КУЛЬТИВАЦИЯ ж культивация; произво
дить культивацию культивация үткәреү

КУЛЬТИВЙРОВАТЬ несов. что 1. с.-х. 
культиваторлау, культивациялау, культивация 
үткәреү 2. үҫтереү, үрсетеү, игеү; культивиро
вать гречиху ҡарабойҙай үҫтереү 3. (развивать) 
таратыу, индереү, йәйелдереү; культивировать 
новые методы яңы ысулдар таратыу

КУЛЬТОВЫЙ, -ая, -ое ғибәҙәт ...ы; культо
вое здание ғибәҙәт йорто

КУЛЬТПОХбД м культпоход; организовать 
культпоход культпоход ойоштороу

КУЛЬТРАБбТНИК м мәҙәниәт хеҙмәткәре 
КУЛЬТТОВАРЫ мн. мәҙәниәт тауарҙары 
КУЛЬТУРА ж 1. мәҙәниәт, культура; куль

тура народа халыҡ мәҙәниәте; духовная куль
тура рухи мәҙәниәт; культура речи телмәр 
мәҙәниәте; культура быта көнкүреш мәҙәниәте 
2. спец. игеү, үрсетеү, үҫтереү; культура кар 
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КУПЕЛЬ
тбфеля картуф үҫтереү; культура шелкопряда
ебәк ҡорто үрсетеү 3. обычно мн. культуры 
(разновидности разводимых растений) төр, 
культуралар; зерновые культуры бөртөклө иген 
(ашлыҡ) культуралары 4. (микроорганизмы) 
үрсетеү; культура стрептококка стрептококк 
үрсетеү (лабораториям)

КУЛЬТУРИЗМ м культуризм (тән мускул
дарын ныгытыу өсөн физик кцнекмәләр систе
маһы)', заниматься культурйзмом культуризм 
менән шөғөлләнеү

КУЛЬТУРИСТ м культурист (культуризм 
менән шөгөлләнецсе)

КУЛЬТУРНИК м; разг. мәҙәниәт хеҙмәткәре 
(шифаханаларға, ял йортонда)

КУЛЬТУРНО БЫ ТОВбЙ, ая, -ое мәҙәниәт 
көнкүреш ...ы; культурно-бытовое обслужива
ние мәҙәниәт-көнкүреш хеҙмәте күрһәтеү

КУЛЬТУРНО ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ, ая, 
ое мәҙәни тәрбиәүи; культурно-воспитательные 

мероприятия мәҙәни-тәрбиәүи саралар
КУЛЬТУРНО МАССОВЫЙ, ая, ое киң мә 

ҙәни; культурно-массовая работа киң мәҙәни эш 
КУЛЬТУРНО ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ, ая, 

-ое мәҙәниәт-ағартыу ...ы; культурно-просве
тительные учреждения мәҙәниәт-ағартыу учреж
дениелары

КУЛЬТУРНОСТЬ ж мәҙәниәтлелек; высокая 
культурность юға^ы мәҙәниәтлелек

КУЛЬТУРНЫЙ, -ая, -ое 1. мәҙәни; куль
турные связи мәҙәни бәйләнештәр; культурная
жизнь мәҙәни тормош 2. аң-белемгә (алдынғы 
тәрбиәгә) эйә, мәҙәниәтле; культурный человек 
мәҙәниәтле кеше 3. (о растениях) культуралы, 
сәсеп үҫтерелә торған; культурные растения 
культуралы (сәсеп, тәрбиәләп цҫтерелгән) 
үҫемлектәр ♦ культурный слой землй археол. 
ерҙең культуралы ҡатламы (кеше йәшәгән урын
дарҙа органик ҡалдыҡтарҙан һәм ҡаралты 
емеректәренән барлыҡҡа килгән ер ҡатламы) 

КУЛЬТЙ ж ғәрип ҡул (аяҡ) ҡалдығы 
КУМ м; у cm. кум (урыҫтарҙа исем атаһына 

суҡындырылған баланың ата-әсәләре һәм исем 
инәһе өндәшә торган һцҙ)

КУМА ж; уст. кума (урыҫтарҙа исем 
инәһенә суҡындырылған баланың ата-әсәләре 
һәм исем атаһы өндәшә торған һцҙ)

КУМАЧ м ҡомас, бурлат 
КУМАЧНЫЙ и КУМАЧбВЫЙ, ая, ое 

ҡомас; кумачная рубаха ҡомас күлдәк
КУМЁКАТЬ несов.; прост, төшөнөү, аңлап 

алыу
КУМИР м 1. (идол) тораташ 2. перен. кумир, 

табынған (кеше); кумйр молодёжи йәштәрҙең 
кумиры

КУМОВСКбЙ, -ая, -ое разг. дуҫтарса, әш- 
нәләрсә, яҡын; кумовские отношения дуҫтарса 
мөнәсәбәт

КУМОВСТВб С 1. дуҫлыҡ, әшнәлек, яҡын
лыҡ 2. перен., разг. ҡоҙа-ҡоҙағыйлыҡ

КУМУШКА ж 1. ласк, от кума 2. перен. 
ғәйбәтсе ҡатын

КУМЫКИ мн. ҡумыҡтар, ҡумыҡ халҡы / /  
ед. кумык м ҡумыҡ ир-аты; кумычка ж ҡумыҡ 
ҡатын-ҡыҙы

КУМЬІКСКИЙ, -ая, -ое ҡумыҡ ...ы; ку
мыкский язык ҡумыҡ теле

КУМЫС м ҡымыҙ; пить кумыс ҡымыҙ эсеү 
КУМЫСНЫЙ, -ая, -ое ҡымыҙ ...ы; кумысная 

закваска ҡымыҙ ҡуры
КУМЫСОЛЕЧЁБНИЦА ж ҡымыҙ дауа 

ханаһы
КУМЫСОЛЕЧЕНИЕ с ҡымыҙ менән дауалау 
КУНАК м ҡунаҡ
КУНЖУТ м кунжут (цҫемлек)', сёять кунжут 

кунжут сәсеү
КУНЖУТНЫЙ, -ая, -ое кунжут ...ы; кун

жутное масло кунжут майы
к^ний, -ья, -ье 1. һыуһар ...ы; куний мех 

һыуһар тиреһе 2. һыуһар; куний воротник һыу
һар яға 3. в знач. сущ. куньи мн.; зоол. һыу
һарҙар

КУНИЦА ж 1. һыуһар 2. (мех) һыуһар тиреһе 
КУНСТКАМЕРА ж кунсткамера (һирәк ос

рай торған нәмәләр йыйынтығы һәм шул 
нәмәләр һаҡлана торған урын)

К^ПА ж  өйкөм; купа ив тал(дар) өйкөмө 
КУПАЛЬНИК м; разг. һыу инеү кейеме 
КУПАЛЬНИЦА ж алтынбаш (ҡатмарлы 

сәскәлеләр ғаиләһенә ҡараған һары сәскәле эре 
ҡый цләне)

КУПАЛЬНЫЙ, -ая, -ое һыу инеү ...ы; ку
пальный костюм һыу инеү кейеме; купальный 
сезон һыу инеү сезоны

КУПАЛЬНЯ ж һыу инеү урыны 
КУПАЛЬЩИК м и КУПАЛЬЩИЦА ж  һыу 

инеүсе
КУПАНИЕ с см. купать, купаться
КУПАТЬ несов. кого-что йыуындырыу, һыу 

индереү, ҡойондороу; купать ребёнка бала(ны) 
йыуындырыу

КУПАТЬСЯ несов. 1. йыуыныу, һыу инеү, 
ҡойоноу; купаться в ванне ҡорнала йыуыныу; 
купаться в рёчке йылғала һыу инеү 2. в чём 
ҡойоноу; воробьи купаются в пылй турғайҙар 
туҙанда ҡойона 3. перен. ҡойоноу, күмелеү, су
мыу; купаться в славе данға күмелеү (сумыу) 
♦ купаться в золоте алтынға күмелеү (цтә бай 
булыу); купаться в кровй ҡанға батыу

КУПЁ с нескл. купе (пассажир вагонының 
бер нисә кешелек айырым бцлмәһе)

КУПЁЙНЫЙ, -ая, -ое купелы; купейный ва
гон купелы вагон

КУПЁЛЬ ж; церк. купель (сиркәцҙә суҡын
дырғанда баланы сумдырып алыу өсөн һыу 
һалынған ҙур һауыт)
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КУПЕЦ
КУПЁЦ м сауҙагәр; богатый купец бай

сауҙагәр
КУПЁЧЕСКИЙ, -ая, -ое сауҙагәр ...ы; ку

печеский дом сауҙагәр йорто
КУПЕЧЕСТВО с собир. сауҙагәрҙәр 
КУП ИДбН м купидон (антик мифологияла 

ҡулына йәйә менән уҡ тотҡан малай һцрә- 
тендәге гашиҡтар аллаһы)

КУПЙРОВАННЫЙ, -ая, -ое ж.-д. купелы, 
купеларға бүленгән; купированный вагон купе
лы вагон

КУПИТЬ сов. кого-что 1. һатып алыу; ку
пить хлеб икмәк һатып алыу; купйть билет би
лет һатып алыу; его нельзя ни купйть, ни со
блазнить уны һатып алып та, ҡыҙыҡтырып та 
булмай 2. чем; перен., разг. ҡаратыу, ылыҡты
рыу; купйть обаянием һөйкөмлөлөк менән 
ылыҡтырыу 3. (в карточных играх) ҡушымта 
кәрт алыу ♦ за что купйл, за то и продаю ишет 
кәнемде һөйләйем; купйть кота в мешке см. кот 

КУПЛЁТ м 1. куплет; куплет песни йыр куп
леты 2. только мн. куплеты таҡмаҡ, йыр 
(көндәлек әаҡигаларга арнап сыгарылган дцрт 
юллыҡтар); петь куплеты таҡмаҡ әйтеү

К^ПЛЯ ж см. купйть 1 ♦ купля-продажа 
алыш-биреш

К^ПОЛ м көмбәҙ; купол мечёти мәсет 
көмбәҙе

КУПОЛОВИДНЫЙ и к у п о л о о б р Аз  
ныи, -ая, -ое көмбәҙ рәүешендәге

КУП бН м купон (1. ҡиммәтле ҡашҙҙың 
процент тцләтец өсөн йыртып алына торган 
талоны 2. бер кцлдәклек, костюмлыҡ һ.б. 
итеп беселгән тауар)] купон передника алъ
япҡыс купоны

КУ П О РбС  м купорос; мёдный купорос
баҡыр купоросы

КУПОРбСНЫ Й, -ая, -ое купорослы; купо
росная руда купорослы мәғдән ♦ купоросное 
масло уст. көкөрт кислотаһы

КУПЧИЙ: купчая крепость купчий ҡағыҙы 
(кцсмәй торган мөлкәтте һатыу һәм һатып 
алыу тураһында нотариаль ҡагыҙ)

КУПЧИХА ж сауҙагәр ҡатыны, сауҙагәр 
ҡыҙы

КУШ бРА I ж купюра (әҙәби әҫәрҙе, музыка 
әҫәрен ҡыҫҡартыу, айырым урынын төшөрөп 
ҡалдырыу)

КУШ бРА II ж; фин. купюра (баһаһы кцрһә- 
телгән ҡагыҙ аҡса, облигация йәки башҡа ҡим
мәтле ҡагыҙ)

КУРАГА ж собир. күрәгә (төшө алынып кип
терелгән өрөк)

КУРАЖИТЬСЯ несов.; прост, тотанаҡһыҙ 
ҡыланыу, тыйнаҡһыҙ булыу, үҙеңде тәрбиәһеҙ 
тотоу

КУРАНТЫ только мн. курант; куранты ча
сов сәғәт куранттары

КУРАТОР м куратор (берәй эштең бары
шын тикшереп, кцҙәтеп торган кеше)

КУРАТОРСКИЙ, -ая, -ое куратор ...ы; ку
раторские обязанности куратор бурыстары 

КУРБЁТ м курбет (аттың аягын бөгөп 
һикереце)

КУРГАН м ҡурған; высокий курган бейек 
ҡурған; сторожевой курган күҙәтеү ҡурғаны; 
взойти на курган ҡурғанға менеү

КУРГУЗЫЙ, -ая, -ое разг. 1. тоҡос ҡой
роҡло; кургузый щенок тоҡос ҡойроҡло көсөк
2. (об одежде) тоҡос; кургузый костюм тоҡос 
костюм 3. (о человеке) тәпәш; кургузый человек 
тәпәш кеше

КУРДСКИЙ, -ая, -ое курд ...ы; курдский
язык курд теле

К^РДЫ  мн. курдтар, курд халҡы / /  ед. курд 
м курд ир-аты; курдянка ж курд ҡатын-ҡыҙы 

К У РД Й К  м ҡойроҡ майы 
КУРДЙЧНЫ Й, -ая, -ое ҡуй ...ы, оса ...ы; 

курдючное сало оса майы; курдючная овца ҡуй 
һарығы

КУРЕВО с; прост, тәмәке; курево кончилось
тәмәке бөттө

КУРЁНИЕ с 1. см. курйть 2. уст., спец, 
(ароматическое вещество) хуш еҫле төтәткес, 
төтөн

КУРЕННбЙ: куренной атаман ист. курень 
атаманы

КУРЁНЬ м 1. ист. курень (Запорожье ка
зактарында гәскәри часть) 2. обл. ҡыуыш, ѳй, 
йорт

КУРЗАЛ м курзал (шифаханаларҙа концерт 
залы)\ выступить в курзале курзалда сығыш 
яһау

КУРИЛКА 1. ж прост, тәмәке тартыу 
бүлмәһе 2. м и ж; шутл. тәмәкесе, тәмәке тарты
усы ♦ жив курйлка! әле лә йәшәй!, әле лә иҫән! 

КУРИЛЬНЯ ж] уст. тартыу урыны 
КУРЙЛЫЦИК м и КУРЙЛЫЦИЦА ж 

тәмәкесе, тәмәке тартыусы
КУРИНЫИ, -ая, -ое 1. тауыҡ ...ы; куриный 

бульон тауыҡ һурпаһы; куриное яйцо тауыҡ йо
мортҡаһы 2. в знач. сущ. курйные мн.; зоол. та
уыҡ һымаҡтар (тауыҡ, кцркә һ.б.) ♦ курйная 
слепота: 1) мед. тауыҡ күҙ (саҡ ҡына ҡараң- 
гыла ла кцрмәй торган кцҙ ауырыуы); 
2) см. курослёп; курйные мозгй тауыҡ мейе, 
һыу мейе (тиҙ генә аңлай алмай торган, миң- 
рәц кешегә ҡарата)

КУРИРОВАТЬ несов. кого-что куратор 
(яуаплы) булыу; курировать студентов студент
тарға куратор булы^

КУРЙТЕЛЬНЫИ, -ая, -ое 1. тартыу ...ы, 
тәмәке ...ы; курйтельная бумага тәмәке ҡағыҙы; 
курйтельная комната тартыу бүлмәһе 2. тарта 
торған; курительный табак тарта торған тәмәке
3. в знач. сущ. курйтельная ж тартыу бүлмәһе 
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КУРЬЕРС КИ Й
КУРИТЬ несов. 1. что и без доп. тартыу, 

көйрәтеү; курйть сигару сигара тартыу; курйть 
кальян ҡалъян тартыу 2. что, чем яндырыу, 
төтәтеү; курйть ароматными смолами еҫле ыҫма- 
ла яндырыу 3. что\ уст. ҡыуыу; курйть смолу 
ыҫмала ҡыуыу ♦ курить фимиам кому, книжн. 
дан йырлау

КУРИТЬСЯ несов. 1. (тлеть) быҫҡыу, көй
рәү; гнилушки курятся сөрөктәр быҫҡый
2. (выделять дымок, пар) төтәү, төтөнләп (то
манланып) тороу; вулкан курйтся вулкан төтәй; 
река курйлась йылға өҫтө томанланып торҙо
3. страд, от курйть 1

КУРИЦА ж тауыҡ; держать кур тауыҡ аҫрау 
♦ мокрая курица ебегән, булдыҡһыҙ; слепая 
курица һуҡыр тауыҡ; курам на смех әҙәм 
көлкөһө

КЁРИЯ ж курия (1. тар. Борошо Римда бер 
нисә патриций нәҫеленең берләшмәһе 2. милке, 
милләте һәм башҡа яғы буйынса бцленгән һай
лаусылар төркөмө)

КУРКбВЫ И, -ая, -ое 1. тәте ...ы, саҡма ...ы; 
курковая пружйна тәте пружинаһы 2. тәтеле, 
саҡмалы; курковое ружьё тәтеле мылтыҡ

КУРКУЛЬ м куркуль (Украинала кулак 
атамаһы)

КУРЛЫКАНЬЕ с сыңрау, торҡолдау, торҡ- 
торҡ тиеү; курлыканье журавля торна тор- 
ҡолдауы

КУРЛЫКАТЬ несов. сыңрау, торҡолдау, 
торҡ-торҡ килеү

К У РН бЙ , -ая, -ое ҡара, мөрйәһеҙ мейес; кур
ная баня ҡара мунса

КУРНбСЫ Й, -ая, -ое 1. кәкес, сәкеш; кур
носый нос кәкес танау 2. кәкес (сәкеш) танаулы; 
курносый мальчик кәкес танаулы малай

КУРОВбДСТВО с тауыҡ үрсетеү, тауыҡсы
лыҡ; заниматься куроводством тауыҡ үрсетеү 
менән шөғөлләнеү

КУРОВбДЧЕСКИЙ, -ая, -ое тауыҡ үрсетеү 
...ы, тауыҡсылыҡ ...ы; куроводческая ферма та
уыҡсылыҡ фермаһы

К У РбК  м тәте, саҡма; спустить курок тәтене 
ыскындырыу; взвестй курок тәтене күтәреү

КУРОЛЁСИТЬ несов/, прост, дыу ҡупта
рыу, ҡотороу; мальчик начал куролесить малай 
дыу ҡуптара башланы

КУРОПАТКА ж 1. ағуна (ҡош)', 2. ағуна ите; 
жареная куропатка ҡурылған ағуна ите

К У Р бР Т  м курорт, шифахана; водоле
чебный курорт шифалы һыу менән дауалау 
курорты

КУРбРТНИ К м и КУРбРТНИЦА ж: разг. 
курортсы

КУРбРТНЫ Й, -ая, -ое курорт (шифахана) 
...ы; курортный район курорт районы; ку
рортное управление шифахана идараһы

КУРОРТОЛбГИЯ ж курортология (шифалы 
урындарҙың сәләмәтлеккә тәьҫир итецен һәм 
уны файҙаланыу юлдарын өйрәнец фәне)

КУРОСЛЁП м тауыҡ үләне (лютиктар 
ғаиләһенә ҡараған һары сәскәле цләндең ха- 
лыҡса аталышы); курослеп болотный һаҙ том
бойоғо

КУРС м; в разн. знач. курс; взять курс на 
восток көнсығышҡа курс тотоу; курс на индус
триализацию индустриализацияға курс; курс 
общей фйзики дөйөм физика курсы; курс 
средней школы урта мәктәп курсы; студент 
третьего курса өсөнсө курс студенты; курс во
долечения һыу менән дауаланыу курсы; курс 
рубля һумдың курсы ♦ быть в курсе чего эш 
менән таныш булыу

КУРСАНТ м курсант; курсант пехотного 
учйлища пехота училищеһы курсанты

КУРСИВ м курсив (ҡулдан яҙғанға оҡша
тылған баҫма шуҙифт)

КУРСЙВНЫИ, -ая, -ое курсив ...ы; кур- 
сйвный шрифт курсив шрифы

КУРСИРОВАТЬ несов. йөрөп тороу, йөрөү; 
между городами курсйруют автобусы ҡалалар 
араһында автобус йөрөп тора

КУРСбВКА ж курсовка (фатирҙа торған 
көйө шифаханала дауаланыу хоҡуғы биргән до
кумент)

КУРСОВбЙ, -ая, -ое курс ...ы; студенческая 
курсовая работа студенттың курс эше; курсовой 
экзамен курс имтиханы; курсовая цена акций
акцияларҙың курс хаҡы

КУРТИЗАНКА ж\ уст. куртизанка (юғары 
даирәлә аралашҡан еңел холоҡло ҡатын)

КУРТКА ж куртка; кожаная куртка күн 
куртка

КУРУЛТАИ м ҡоролтай; представитель ку
рултая ҡоролтай вәкиле

КУРЧАВИТЬ несов. что бөҙрәләү; кур
чавить волосы сәс бөҙрәләү

КУРЧАВИТЬСЯ несов. бөҙрәләнеү, бөҙ
рәләнеп тороу; борода курчавится һаҡал бөҙ
рәләнеп тора

КУРЧАВЫЙ, -ая, -ое бөҙрә, бөҙрәләнеп тор
ған; курчавые волосы бөҙрә сәс; курчавый ребё
нок бөҙрә сәсле бала; курчавый баран бөҙрә тәкә 
(бәрәс)

КУРЬЕЗ м мәрәкә, ҡыҙыҡ (көлкө) хәл ♦ для 
(ради) курьёза мәрәкә итеп, ҡыҙыҡ өсөн

КУРЬЕЗНЫЙ, -ая, -ое ҡыҙыҡлы, көлкөлө; 
курьёзный случай көлкөлө хәл

КУРЬЁР м курьер, йомошсо; работать ку
рьером йомошсо булып эшләү; сообщйть через 
курьера курьер аша хәбәр итеү ♦ дипломатйче 
ский курьер дипломатик курьер

КУРЬЁРСКИЙ, -ая, -ое курьер ...ы; ку
рьерские обязанности курьер бурыстары; ку
рьерский поезд курьер поезы



КУРЯТИ Н А
КУРЙТИНА ж тауыҡ ите 
КУРЯТНИК м  тауыҡ ояһы (кетәге) 
к у р я щ и й , -ая, -ее 1. прич. от курйть

2. прил. тәмәке тартыусы (кеше) 3. ө знач. сущ. 
курящий м  тартыусы; вагон для курящих тар 
тыусылар өсөн вагон

КУСАТЬ несоә. 1. кого-что тешләү; кусать 
губы ирен(де) тешләү; комары кусают серәкәй 
тешләй (талай) 2. что киҫеү, өҙөү; кусать 
проволоку сым(ды) өҙөү 3. кого-что; разг. 
сағыу, семтеү; крапйва кусает кесерткән саға; 
мороз кусает щёки һыуыҡ биттәрҙе семтей ♦ ку
сать (себе) локти терһәкте тешләү

КУСАТЬСЯ несоә. 1. тешләү; собака кусает
ся эт тешләй 2. (кусать друг друга) тешләшеү
3. разг. сағыу, сәнсеү, семетеү; шерстяной 
свитер кусается йөн свитер сәнсә 4. перен., 
разг. үтә ҡиммәт булыу, тешләү; цены кусаются 
хаҡтар үтә ҡиммәт

КУСАЧКИ только мн. киҫкес; работать ку
сачками киҫкес менән эшләү

КУСКОВбЙ, -ая, -ое киҫәкле, шаҡмаҡлы; 
кусковое мыло киҫәкле һабын; кусковой сахар 
шаҡмаҡлы шәкәр

КУСНУТЬ сов. кого-что тешләп алыу 
КУСбК м  1. киҫәк, өлөш; кусок бумаги ҡа

ғыҙ киҫәге ♦ кусок в горло не идёт тамаҡҡа аш 
бармай; собирать кускй хәйер һорау, хәйерселәү 

КУСТ м  1. ҡыуаҡ, өйкөм; куст смородины 
ҡарағат ҡыуағы; куст земляники ер еләге 
ҡыуағы 2. перен. (объединение) куст ♦ в кусты 
спрятаться (уйтй) upon, шөрләү, ҡасыу, һыҙыу 

к у с т а р н и к  м  1. см. куст 1; 2. собир. 
ҡыуаҡлыҡ; густой кустарник ҡуйы ҡыуаҡлыҡ 

КУСТАРНИКОВЫЙ, ая, ое 1. ҡыуаҡлы; 
кустарниковое растение ҡыуаҡлы үҫемлек 
2. (заросший кустарником) ҡыуаҡ үҫкән; кус
тарниковая тундра ҡыуаҡ үҫкән тундра

КУСТАРНИЧАТЬ несоә. 1. һөнәрселек 
менән шөғөлләнеү, һәнәр (кәсеп) итеү 2. перен. 
ваҡ һөнәрселәрсә эшләү

КУСТАРНИЧЕСТВО с 1. һөнәрселек, кус
тарсылыҡ 2. перен. ваҡ һөнәрселәр шөғөлө 

КУСТАРНЫЙ, -ая, -ое 1. кустарь ...ы, 
һөнәрселәр ...ы; кустарная мастерская һөнәр
селәр оҫтаханаһы; кустарный промысел һөнәр
селәр кәсебе 2. прям., перен. кустарь; кус
тарные изделия кустарь әйберҙәр; кустарный 
способ работы кустарь ысул менән эшләнгән 

КУСТАРЩИНА ж; разг. кустарсылыҡ 
КУСТАРЬ м  һәнәрсе, кустарь, оҫта; кустарь 

кожёвник тире иләү оҫтаһы
КУСТЙСТЫЙ, -ая, -ое 1. тармаҡлы, 

ҡыуаҡланып үҫкән, төп йәйеп үҫкән; кустистая 
рожь тармаҡлы арыш 2. ҡыуаҡлы, ҡыуаҡ 
баҫҡан; кустйстый овраг ҡыуаҡ баҫҡан соҡор 

КУСТИТЬСЯ несов. ҡыуаҡланыу, төп йәйеү, 
өйкөмләнеү

КУСТОВбЙ, -ая, -ое 1. ҡыуаҡ булып үҫкән; 
кустовые насаждения ҡыуаҡ булып үҫкән ағас
тар 2. тармаҡ ...ы, куст ...ы; кустовое собрание 
артели артелдең куст йыйылышы

КАТАТЬ несоә. кого-что 1. урау, төрөү, сыр
мау; кутать в одеяло юрғанға урау 2. урау, ҡат- 
ҡат кейендереү; кутать ребёнка баланы ҡат-ҡат 
кейендереү 3. перен. (о мгле, тумане и т .п.) 
ҡаплау, солғау; туман кутает берега ярҙарҙы то
ман ҡаплай

КАТАТЬСЯ несоә. 1. ураныу, төрөнөү; 
кутаться в тёплое одеяло йылы юрғанға ураныу 
2. ҡалын кейенеү, ҡат-ҡат кейенеү

КУТЕЖ м  типтереү, эскелек мәжлесе 
КУТЕНОК м; разг. көсөк; вислоухий кутё

нок һалбыр ҡолаҡлы көсөк
КУТЕРЬМА ж; разг. шау-шыу, ығы-зығы, 

ғауға; поднимать кутерьму шау-шыу ҡуптарыу 
КУТИЛА м; разг. типтереүсе, эскесе 
КУТИТЬ несов. типтереү, мәжлестәр ҡороу 

♦ кутить да мутйть ғауға ҡуптарыу, талашып 
йөрөү

КУТНУТЬ сов. см. кутйть
КУТЬЙ ж йөҙөмлө дөгө бутҡаһы, баллы 

бутҡа (православие буйынса мәрхцмде иҫкә 
алыу мәжлесенә бешерелә)

КУХАРКА ж ашнаҡсы, аш бешереүсе 
КУХЛЙНКА ж кухлянка (себер халҡының  

тиренән тегелгән кцлдәге)к^хня ж 1. кухня, аш-һыу бүлмәһе; го
товить на кухне кухняла (аш-һыу бүлмәһендә) 
бешеренеү; походная кухня поход кухняһы 
2. (куш анья) аш-һыу, ашамлыҡ; башкирская 
кухня башҡорт ашамлыҡтары 3. перен. күҙгә 
күренмәгән (йәшерен) яғы; творческая кухня 
театра театр ижадының күҙгә күренмәгән яғы 

КУХОННЫЙ, -ая, -ое кухня ...ы, аш-һыу 
. ..ы; кухонный запах аш һыу еҫе; кухонный нож 
кухня бысағы; кухонный гарнитур кухня гарни
туры; кухонный набор кухня кәрәк-ярағы 
(йыһазы)

К^ЦЫ Й, -ая, -ее 1. сомтор; с куцым хвостом
сомтор ҡойроҡло 2. разг. наҡыҫ, ҡыҫҡа, сомтор; 
куцая шуба наҡыҫ тун 3. перен. сикле, 
сикләнгән, тар; куцая идея тар идея (фекер) 

К^ЧА ж 1. өйөм; куча мусора сүп өйөмө 
2. разг. туп, өйөм, өйөр; собраться в кучу тупҡа 
йыйылыу; куча овёц бер өйөр һарыҡ 3. кого-че- 
го; разг. бик күп, өйөр-өйөр, тау ҡәҙәр; куча дел 
бик күп эш

КУЧЕВбЙ: кучевые облака метеор, өйкөм 
болоттар

К^ЧЕР м  күсеркичиться несов/, разг. тупланыу, өйкөмгә 
йыйылыу

К^ЧКА  ж 1 . уменьш . от куча 1, 2;
2. төркөм; сбиваться в кучку төркөмгә тупланыу 
(йыйылыу) ♦ “Могучая кучка” “Ҡеүәтле



төркөм” (X IX  6. икенсе яртыһында прогрессив 
Рәсәй композиторҙарының бер төркөмө)

КЁЧНЫЙ, -ая, -ое йыш, тығыҙ, тупланған; 
кучная стрельба бер урынға туплап (йышлап) 
атыу

КУШ м 1. куш (кәрткә ҡуйылган аҡса); 
выиграть куш куш отоу 2. разг. ҙур өлөш 
(ҡалъя); сорвать куш ҙур ҡалъя эләктереү

КУШАК м ҡушаҡ, билбау; подпоясаться ку
шаком ҡушаҡ менән бил быуыу

КУШАНЬЕ с аш-һыу, ашамлыҡ, аҙыҡ; 
вкусное кушанье тәмле ашамлыҡ

КУШАТЬ несов. что ашау, ейеү, ризыҡла
ныу; кушать пирог бәлеш ашау

КУШЁТКА ж кушетка (бер башы кцтәренке 
артһыҙ диван)

ЛАД
К^ЧЦА ж 1. трад.-поэт. өй 2. сатыр; кущи 

деревьев ағас сатырҙары
КУЩЁНИЕ С см. куститься 
КХМЁРСКИЙ, -ая, -ое кхмер ...ы; кхмерский 

язык кхмер теле (Камбоджаның дәцләт теле) 
КХМЁРЫ мн. кхмерҙар, кхмер халҡы 

(Көнъяҡ-Көнсыгыш Азияла урынлашҡан Кам
боджа дәцләтенең төп халҡы) / /  ед. кхмер м 
кхмер ир-аты; кхмерка ж кхмер ҡатын-ҡыҙы 

КЮВЁТ м кювет, канау; свалиться в кювет 
кюветҡа төшөү

КЮВЁТКА ж; фото, кюветка (фотография 
пластинкаларын һәм фоторәсемдәрҙе эшкәр- 
тец өсөн һай һауыт)

КЮРЁ м нескл. кюре (католиктар руха- 
нийы)

Л
ЛАБАЗНИК м аҡбаш, еркәүек
ЛАБИАЛИЗАЦИЯ ж; лингв, иренләшеү, 

иренләштереү
ЛАБИАЛИЗбВАННЫЙ, -ая, -ое лингв, ирен

ләшкән (он)
ЛАБИРИНТ м лабиринт (1. тар. Борошо 

Грецияла, Мысырҙа кцп бцлмәле һәм борма-бор
ма коридорлы бина, һарай 2. анат. ҡолаҡтың 
эске өлөшө 3. кцсм. ҡатмарлылыҡ, бутал
сыҡлыҡ); лабирйнт мыслей уйҙар лабиринты

ЛАБОРАНТ м  и ЛАБОРАНТКА ж  лаборант; 
работать лаборантом лаборант булып эшләү

ЛАБОРАТОРИЯ ж  лаборатория; орбиталь
ная (космйческая) лаборатория орбиталь (йы 
һан) лаборатория(һы)

ЛАБОРАТбРНЫ Й, -ая, -ое лаборатор, лабо
ратория ...ы; лабораторный анализ лаборатор 
анализ

ЛАВА I ж лава (вулкандан ургылып сыҡҡан 
утлы шыйыҡ минераль матдә); потоки лавы ла
ва ағымы

ЛАВА II ж; горн. лава (кцмер ҡатламы)
ЛАВА III ж; әоен. лава, сабауыл (атлы гәскәр 

ябырылыуы)
ЛАВАНДА ж ала миләүшә, лаванда
ЛАВИНА ж 1. күскен, шыуышма, лайғы (тау 

баштарынан емерелеп төшә торган ҡар ишел
мәһе) 2. кого-чего; перен. ябырылыу; лавйна 
войск ғәскәр ябырылыуы 3. в знач. нареч. ла 
вйной ташҡын һымаҡ

ЛАВИРОВАТЬ несов. 1. йылдам (йылғыр) 
хәрәкәт итеү (елкәнле карап тураһында) 2. пе
рен. ауыр хәлдән оҫта сығыу

ЛАВКА I ж эскәмйә, ширлек; лавка в саду 
баҡсалағы эскәмйә

ЛАВКА II ж; уст. лавка, кибет; купйть товар 
в лавке кибеттән тауар һатып алыу

ЛАВОЧКА ж ; уменъш. от лавка I, II 
ЛАВОЧНИК м и ЛАВОЧНИЦА ж; уст. лав

касы, кибетсе
ЛАВР м 1. бот. лавр (япрагы тәмләткес 

итеп ашҡа һалына торган хуш еҫле мәңге йә
шел көнъяҡ агасы) 2. обычно мн. лавры; пе
рен. дан, шөһрәт ♦ чужйе лавры не дают спать 
кому кешенең даны тынғылыҡ бирмәй (көн- 
ләшец)

ЛАВРА ж лавра (ҙурлыгы менән танылган 
православие ирҙәр монастыры)

ЛАВРОВЙШ НЯ ж дәфнә (агас йәки 
ҡыуаҡ — көнъяҡ цҫемлеге)

ЛАВРОВЫЙ и ЛАВРбВЫ Й, ая, ое 1. лавр 
...ы; лавровое масло лавр майы 2. в знач. сущ. 
лавровые мн.; бот. лавр һымаҡтар, лаврҙар 
♦ лавровый лист лавр япрағы; лавровый венок 
лавр веногы (еңец символы)

ЛАВСАН м  лавсан (туҡыма); чёрный лавсан 
ҡара лавсан

ЛАВСАНОВЫЙ, ая, ое лавсан; лавсановая 
рубашка лавсан күлдәк

ЛАГ м; мор. лаг (1. караптың йәрәш тиҙле
ген билдәләцсе прибор 2. карап борты)

ЛАГЕРНЫЙ, -ая, -ое лагерь ...ы; лагерный 
режим лагерь режимы; лагерное содержание 
скота спец, малды йәйләүҙә тотоу (көтөү)

ЛАГЕРЬ м ; в разн. знач. лагерь; туристский 
лагерь туристик лагерь; спортивный лагерь спорт 
лагеры; разбить лагерь лагерь ҡороу

ЛАГЫНА ж; геогр. диңгеҙ ҡултығы, лагуна 
ЛАД м 1. (согласие, дружба) татыулыҡ, дуҫ

лыҡ, дуҫ (татыу) булыу; жить в ладу (ладах) с
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ЛАДАН
кем-л. ( ү ҙ - а р а )  д у ҫ  й ә ш ә ү ;  в ладу т а т ы у л ы ҡ т а ;  

она не в ладах с фйзикой у л  ф и з и к а  м е н ә н  д у ҫ  

т ү г е л  2. ( способ, манера)  ы ң ғ а й ,  ю ҫ ы ҡ ,  ҡ а л ы п ,  

ы ҡ ;  жить на свой лад ү ҙ  ю ҫ ы ғ ы н а  й ә ш ә ү ;  

ставить дело на новый лад э ш т е  я ң ы  ҡ а л ы п ҡ а  

ҡ о р о у  3. муз. к ө й ,  ҡ а л ы п ,  л а д  (музыкаль 
әҫәрҙең төҙөлөшө) 4. обычно мн. лады (на гри
фе струнных инструментов)  л а д ,  б а ҫ ы м  (ҡыл
лы музыка ҡоралдарының грифтарындагы 
арҡыры бцлкәләр) 5. обычно мн. лады (клави
ши гармони, баяна) т е л ,  б а ҫ м а ҡ  ♦  дела пошлй 
на лад э ш  ы ң ғ а й ғ а  к и т т е ;  ни складу ни ладу 
м ә ғ ә н ә һ е ҙ ,  б е р  н и н д ә й  б ә й л ә н е ш һ е ҙ

ЛАДАН м л а д а н  (сиркәцҙә гибәҙәт ҡылганда 
төтәтец өсөн ҡулланылган хуш еҫле ыҫмала) 
♦ бояться как чёрт ладана кого-чего у т т а н  

ҡ у р ҡ ҡ а н  к е ү е к  ҡ у р ҡ ы у  

л Ад а н к а  ж б е т е ү

ЛАДИТЬ І .  несоә. с кем (бытъ в ладу) т ы 

н ы ш ы у ,  к и л е ш е п  т о р о у  ( й ә ш ә ү ) ,  т а т ы у  т о р о у  

( й ә ш ә ү ) ,  д у ҫ  т о р о у  ( й ә ш ә ү ) ;  не ладить с кем-л. 
т ы н ы ш а  а л м а у  2. разг. (твердитъ) н ы ҡ ы у ,  т ы л 

ҡ ы у ,  н ы ҡ ы ш ы у ;  она всё своё ладит у л  һ а м а н  

ү ҙ е н е к е н  н ы ҡ ы й  3. что\ разг. (налаживать) 
к ө й л ә ү ,  я й ғ а  ( ю л ғ а )  һ а л ы у ;  ладить балалайку 
б а л а л а й к а н ы  к ө й л ә ү

ЛАДИТЬСЯ несоә.', разг. 1. ы ң ғ а й ғ а  ( я й ғ а )  

б а р ы у ,  я й л а н ы у ;  дело не ладится э ш  б а р м а й  

2. страд, от ладить 3
ЛАДНО разг. 1. нареч. я ҡ ш ы ,  ш ы м а ;  ладно 

сделать ш ы м а  э ш л ә ү  2. в знач. частицы я р а й ,  

я р а р ,  я ҡ ш ы ,  х у п ,  б у л а  б и р һ е н ;  ладно, будь по- 
твоему я р а й ,  һ и н е ң с ә  б у л һ ы н ;  ну, ладно й ә ,  

я р а й ;  ладно, пойду я р а р ,  б а р ы р м ы н

ЛАДНЫЙ, - а я ,  - о е  разг. 1. я ҡ ш ы ,  һ ә й б ә т ,  

а р ы у ;  довольно ладный а р ы у  ғ ы н а  2. б у й - һ ы н ы  

м а т у р ,  з и ф а  б у й л ы ;  ладный парень з и ф а  б у й 

л ы  е г е т

ЛАДбНЬ ж у с ,  у с  т ө б ө  ( а я һ ы ) ,  а л а ҡ а н ;  выте
реть ладонью лицо б и т т е  у с  м е н ә н  һ ө р т ө ү  ♦  ви
ден (видна, вйдно) как на ладони у с  т ө б ө н д ә г е  

к е ү е к

ЛАДбШ И мн. (ед. ладбша ж) у с ( т а р )  ♦  хло
пать в ладоши: 1) (аплодировать) а л ҡ ы ш л а у ,  

ҡ у л  с а б ы у ;  2 )  (отбивать такт) с ә п ә к ә й л ә ү ,  с ә 

п ә к ә й  и т е ү ,  ҡ у л  с а б ы у

ЛАДбШ КИ мн. (ед. ладошка ж); уменъш,- 
ласк. от ладоши

ЛАДЬЙ I  ж; трад.-поэт. (лодка) ҙ у р  к ә м ә ,  

ҡ а й ы ҡ

ЛАДЬЙ II ж; шахм. л а д ь я ,  т у р а ;  делать ход 
ладьёй л а д ь я  м е н ә н  й ө р ө ү

ЛАЗ м 1. (лазейка) а у ы ҙ ,  т и ш е к ;  лаз в полу 
б а ҙ  а у ы ҙ ы  2. тех. а у ы ҙ ,  ю л ,  т и ш е к ;  лаз у паро
вого котла п а р  ҡ а ҙ а н ы  а у ы ҙ ы  3. охот, c a p ,  

а у ы ҙ ;  лаз в нору ө ң  а у ы ҙ ы

ЛАЗАНЬЕ с  с м . лазать; лазанье по деревьям 
а ғ а с  б а ш ы н а  м е н е ү

ЛАЗАРЁТ м л а з а р е т  (хәрби хәстәхана) 
ЛАЗАТЬ несов. см. лазить 
ЛАЗЁЙКА ж 1. а у ы ҙ ,  т и ш е к ;  лазейка в за

боре ҡ о й м а л а ғ ы  т и ш е к  2. перен., разг. ю л ,  

ҡ о т о л о у  ю л ы ;  найти лазейку ҡ о т о л о у  ю л ы н  

т а б ы у

ЛАЗЕР м; физ. л а з е р

ЛАЗЕРНЫЙ, - а я ,  - о е  л а з е р  . . . ы ;  лазерный
луч л а з е р  н у р ы

ЛАЗИТЬ несоә. м е н е ү ;  (вверх) ү р м ә л ә ү ,  

(вниз) т ө ш ө ү ;  (внутрь) и н е ү ,  т ы ғ ы л ы у ,  т ө ш ө ү ;  

лазить по деревьям а ғ а с  б а ш ы н а  м е н е ү ;  лазить в 
окно т ә ҙ р ә  а ш а  и н е ү ;  лазить в карман к е ҫ ә г ә  

т ө ш ө ү

ЛАЗбРЕВКА ж б у р а н  т у р ғ а й ы  

ЛАЗбРЕВЫ Й, - а я ,  - о е  трад .-поэт. см. ла
зурный

ЛАЗУРИТ м; мин. л а з у р и т  (зәңгәр таш) 
ЛАЗЕРНЫЙ, а я ,  о е  а ҡ һ ы л - к ү к ,  з ә ң г ә р һ ы у ;  

лазурное море з ә ң г ә р һ ы у  д и ң г е ҙ

ЛАЗАРЬ ж 1. (цвет) з ә ң г ә р ,  а ҡ һ ы л - к ү к  

2. трад.-поэт. з ә ң г ә р л е к ;  небесная лазурь к ү к  

з ә ң г ә р л е г е  3. (краска) а ҡ һ ы л  к ү к  б у я у ,  з ә ң 

г ә р  б у я у

ЛАЗУТЧИК м\ уст. 1. л а з у т ч и к  (дошман 
тылына сыҡҡан разведчик) 2 .  (шпион) ш ы м с ы  

ЛАЙ м 1. ө р ө ү ,  ө р г ә н  т а у ы ш ;  собачий лай э т  

ө р ө ү е ;  послышался лай э т  ө р г ә н  т а у ы ш  и ш е т е л 

д е  2. уст., прост, я н ъ я л ,  ғ а у ғ а ;  такой лай под
нялся ш у н д а й  ғ а у ғ а  ҡ у п т ы

ЛАЙКА I ж (порода собак) л а й к а ,  э л ә к с е н  

ЛАЙКА II л  с (кожа) л а й к а  (кәзә, һарыҡ ти
реһенән эшләнгән йомшаҡ кцн)

ЛАЙКОВЫЙ, - а я ,  - о е  л а й к а  . . . ы ,  л а й к а н а н  

т е г е л г ә н ;  лайковая перчатка л а й к а  б и р с ә т к ә  

ЛАЙНЕР м л а й н е р  (1. ҙур диңгеҙ карабы 
2. ҙур пассажир самолёты)

ЛАК м л а к ;  лак потрескался л а г ы  с а т н а ғ а н ;  

покрывать лаком л а к  м е н ә н  ҡ а п л а у

ЛАКАТЬ несоә. что 1. (о животных) ( я л а п )  

э с е ү ;  кошка лакает молоко б е с ә й  һ ө т  э с ә  

2. груб., прост, һ е м е р е ү

ЛАКЁЙ м 1. (слуга) х е ҙ м ә т с е ,  я л с ы  2. перен., 
презр. я л а ғ а й ,  л а к е й

ЛАКЁЙСКИЙ, - а я ,  - о е  1. уст. л а к е й  . . . ы ,  л а -  

к е й л ы ҡ  . . . ы ;  лакейская должность л а к е й  в а з и 

ф а һ ы  2. перен., презр. (угодливый) я л а ғ а й  . . . ы ,  

я р а м һ а ҡ  . . . ы ,  я л а ғ а й ҙ а р ғ а  х а с ;  лакейские при
вычки я л а ғ а й ҙ а р ғ а  х а с  ғ ә ҙ ә т  

ЛАКИ мн. см. лакцы 
ЛАКИРОВАНИЕ с  с м . лакировать 
ЛАКИРбВАННЫ Й, - а я ,  - о е  1. прич. от ла

кировать 2. прил. л а к л ы ,  л а к л а н ғ а н ;  лакирован
ный пол л а к л а н ғ а н  и ҙ ә н

ЛАКИРОВАТЬ несоә. что 1. л а к л а у ,  л а к  

м е н ә н  б у я у ;  лакировать мебель й о р т  й ы һ а з ы н  

л а к л а у  2. перен. (приукрашивать) я л т ы р а т ы у ,  
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ЛАПА
(артыҡ) матурлап күрһәтеү; лакировать дейст
вительность ысынбарлыҡты (артыҡ) матурлап 
күрһәтеү

ЛАКИРбВКА ж 1. см. лакировать; лаки
ровка мебели йорт йыһазын лаклау 2. (слой ла
ка) лак, ялтырауыҡ, лак ҡатламы

ЛАКИРбВОЧНЫ Й, -ая, -ое лаклай тор
ған; лакировочная мастерская лаклай торған 
оҫтахана

ЛАКИРбВЩ ИК м 1. (специалист) лаклаусы 
2. перен. (о том, кто приукрашивает что-л.) 
шымартып (ялтыратып) күрһәтеүсе (һөйләүсе) 

л а к м у с о в ы й , -ая, -ое лакмус ...ы, лак
муслы, лакмус һеңдерелгән; лакмусовая краска 
лакмус буяуы ♦ лакмусовая бумага лакмус ҡа
ғыҙы (1. лакмус иретмәһе һеңдерелгән ҡагыҙ, 
һелтелә һәм кислотала реактив итеп ҡулла
ныла 2. кцсм. кемде һәм нимәнелер хатаһын 
тикшерец мөмкинлеген биргән сара, ысул) 

ЛАКМУС м 1. лакмус (кцк төҫтәге буяу)
2. см. лакмусовая бумага

ЛАКОВЫЙ, -ая, -ое 1. (содержащий лак) 
лак ...ы; лаковый раствор лак иретмәһе 2. (по
крытый лаком) лаклы; лаковая обувь лаклы 
аяҡ кейеме

ЛАКОКРАСОЧНЫЙ, -ая, -ое лак-буяу ...ы; 
лакокрасочный завод лак буяу заводы

ЛАКОМИТЬСЯ несов. чем һыйланыу; лако
миться мёдом бал менән һыйланыу

ЛАКОМКА м я ж; разг. тәмле тамаҡ, татлы 
тамаҡ

ЛАКОМСТВО с 1. обычно мн. лакомства
(сладости) тәм-том 2. (вкусное блюдо) тәмле аш 

ЛАКОМЫЙ, -ая, -ое 1. (очень вкусный) бик 
тәмле (татлы); лакомое блюдо бик тәмле аш 
2. перен., разг. (падкий на что-л.) (берәй 
нәмәгә) әүәҫ ♦ лакомый кусок майлы ҡалъя 

ЛАКОНИЗМ м лаконизм, ҡыҫҡалыҡ, ыҡ
сымлыҡ (һцҙҙәге); пословицам присущ лако
низм мәҡәлдәргә лаконизм хас

ЛАКОНЙЧНОСТЬ ж ҡыҫҡалыҡ, аҙ һүҙле
лек, ыҡсымлыҡ

ЛАКОНИЧНЫЙ, -ая, -ое лаконик, ҡыҫҡа, 
ыҡсым; лаконичная речь ҡыҫҡа телмәр

ЛАКРЙЧНИК м и ЛАКРЙЦА ж см. солодка 
ЛАКРЙЧНЫЙ, -ая, -ое лакричный корень

татлы тамыр; лакричный порошок татлы тамыр 
онтағы

ЛАКСКИЙ, -ая, -ое лак ...ы; лакский язык
лак теле

ЛАКТАЦИбННЫЙ, -ая, -ое физиол. лак
тация ...ы; лактационный период лактация 
осоро

ЛАКТАЦИЯ ж\ физиол. лактация, һөт тө
шөү, һөт биреү; (период кормления) имеҙеү 

Л А К Т бЗА л  : һөт шәкәре 
ЛАКТбМЕТР м\ спец, лактометр (һөттөң 

сифатын билдәләй торган прибор)
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ЛАКТОСКбП м\ спец, лактоскоп (һөттөң 
ҡуйылығын билдәләй торган прибор)

ЛАКЦЫ и ЛАКИ мн. лактар, лак халҡы 
(Дагстан Республикаһының төп халыҡтары
ның береһе) / /  ед. лакец и лак м лак ир-аты; 
лачка ж лак ҡатын-ҡыҙы 

ЛАМА I ж лама (хайуан)
ЛАМА II м лама (Тибетта, Монголияла 

буддистарҙың югары руханийы)
ЛАМАИЗМ м ламаизм (Будда диненең Ти

бетта, Монголияла таралган төрө) 
ЛАМАИСТ м ламаист, ламаизм әһеле 
ЛАМАЙСТСКИЙ, -ая, -ое ламаистик ...ы 
ЛАМИНАРИЯ ж ламинария (эре диңгеҙ 

ылымыгы)
ЛАМПА ж 1. лампа, шәм; керосйновая лампа

кәрәсин шәме; настольная лампа өҫтәл лампаһы; 
зажечь (потушйть) лампу лампаны яндырыу 
(һүндереү) 2. спец. лампа; электронная лампа
электрон лампаһы

ЛАМПАДА ж лампада (тәре алдына янды
рып ҡуйыла торган лампа һымаҡ һауыт) 

ЛАМПАДНЫЙ, -ая, -ое лампада ...ы; лам
падное масло лампада майы

ЛАМПАС м лампас (салбарҙың тышҡы йөйө 
буйлап тегелгән бер йәки ике буйлы таҫма)', 
генеральские лампасы генерал лампастары 

ЛАМПОВЫЙ, -ая, -ое 1. лампа ...ы; лампо
вое стекло лампа ҡыуығы 2. тех. лампалы; 
ламповый радиоприёмник лампалы радиоалғыс 

ЛАМПОЧКА ж лампочка 
ЛАНГУСТ м и ЛАНГУСТА ж лангуст 

(диңгеҙ ҡыҫалаһы)
ЛАНДШАФТ м 1. (пейзаж) пейзаж, тәбиғәт 

күренеше 2. геогр. ландшафт (ер өҫтөнөң цҙенә 
генә хас цҙенсәлекле бер өлөшө)', горный ланд
шафт тау ландшафы

ЛАНДШАФТНЫЙ, -ая, -ое ландшафт ...ы 
ЛАНДЫШ м ынйы сәскә, ландыш 
ЛАНДЫШЕВЫЙ, -ая, -ое ландыш ...ы; 

ландышевые капли ландыш дарыуы
ЛАНОЛИН м ланолин (һарыҡ йөнөн йыуған

да алына торган ҡуйы май)
ЛАНТАН м лантан (химик элемент, металл) 
ЛАНЦЁТ м\ мед. ланцет (хирургияла ҡулла

ныла торган ике яғы ла цткер бысаҡ)
ЛАНЦЁТНЫЙ, -ая, -ое 1. ланцет ...ы 2. бот. 

см. ланцетовидный
ЛАНЦЕТОВИДНЫЙ, -ая, -ое бот. ҡыяҡ 

...ы; ланцетовидные лйстья ҡыяҡ япраҡлы 
ЛАНЬ ж лань (боландың бер төрө) 
ЛАбССКИЙ, -ая, -ое лаос ...ы, Лаос ...ы; 

лаосский язык лаос теле
ЛАбСЦЫ мн. лаостар, лаос халҡы / /  ед. 

лабсец м лаос ир-аты; лаоска ж лаос ҡатын- 
ҡыҙы

ЛАПА ж  1. табан, тәпәй; медвежья лапа айыу 
табаны 2. (ветвь хвойного дерева) ылыҫлы ағас



ЛАПАТЬ
ботағы 3. тех. тырнаҡ, ырғаҡ, аяҡ; лапа якоря 
якорь тырнағы 4. прост, ҙур ҡул, ҙур аяҡ ♦ по
пасть в лапы к кому, разг. кемдеңдер тыр
нағына эләгеү

ЛАПАТЬ несоә. кого-что; груб., прост. 
аймау

ЛАПИДАРНОСТЬ ж; книжн. ҡыҫҡалыҡ, 
асыҡлыҡ, аңлайышлылыҡ

ЛАПИДАРНЫЙ, -ая, -ое книжн. ҡыҫҡа, 
асыҡ, аңлайышлы; лапидарный стиль ҡыҫҡа, 
асыҡ стиль

ЛАПКА ж 1. уменъш.-ласк. от лапа; гусйная 
лапка ҡаҙ тәпәйе 2. бот. (составная частъ бо
танического названия) тырнаҡ, табан; кошачьи 
лапки бесәй табаны (цлән) ♦ ходйть (стоять) на
задних лапках перед кем-л. ярамһаҡланыу, 
тәрилкә тотоу

ЛАПНИК м собир. (ветви хвойных деревь
ев) ылыҫлы ағас ботаҡтары

ЛАПОТНИК м; уст. 1. сабата үреүсе 2. са
баталы; крестьянин-лапотник сабаталы крәҫтиән 

ЛАПОТНЫЙ, -ая, -ое сабата ...ы; лапотное 
лыко сабата ҡурыҙы

ЛАПОТЬ м сабата; плестй лапти сабата үреү; 
ходйть в лаптях сабата кейеп йөрөү

ЛАПТА ж 1. (игра) ҡаҡма туп, лапта; играть 
в лапту ҡаҡма туп уйнау 2. (палка) әбей ҡалаҡ 
(шул уйында тупты һуга торган таяҡ)

ЛАПУШКА ж 1. уменьш.-ласк. от лапа 1; 
2. һөйөклөм

ЛАПЧАТЫЙ, ая, ое 1. (о птицах) яры 
тәпәйле; лапчатая птйца яры тәпәйле ҡош 2. (по
хожий на лапу) йәйенке, ҡаҙаяҡ; лапчатый лист 
ҡаҙаяҡ япраҡ ♦ гусь лапчатый эт әрһеҙе, йыл
маяҡ (кешегә ҡарата)

ЛАПША ж 1. туҡмас; варить лапшу туҡмас 
бешереү 2. (суп) туҡмаслы аш; куриная лап
ша тауыҡ һурпаһында бешерелгән туҡмас
лы аш

ЛАРЕК м; разг. ларёк; продуктовый ларёк
аҙыҡ-түлек ларёгы

ЛАРЁЦ м тартма, ҡумта (ҡиммәтле нәмәләр 
һаҡлау өсөн)

ЛАРИНГИТ м; мед. ларингит (тамаҡ ауы
рыуы)

ЛАРИНГбЛОГ м\ мед. ларинголог 
ЛАРИНГОЛбГИЯ ж\ мед. ларингология 
ЛАРЧИК м см. ларёц ♦ а ларчик просто от

крывался ҡылды ҡырҡҡа ярыуҙың кәрәге юҡ 
икән (ябай гына булган эш-хәлгә ҡарата)

ЛАРЬ м 1. әрйә, лар; ларь для зерна иген ла
ры 2. тех. улаҡ; ларь для промывки руды 
мәғдән йыуа торған улаҡ

ЛАСКА I ж иркәләү, һөйөү, наҙ; ласка ро
дителей ата-әсә наҙы

ЛАСКА II ж йәтсә (ҡиммәтле тиреле 
йәнлек)

ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое иркәләү ...ы; 
ласкательные слова иркәләү һүҙҙәре 2. грам. 
иркәләү йәки кесерәйтеү формаһы

ЛАСКАТЬ несоә. кого-что 1. иркәләү, һөйөү, 
иркәләтеү; ласкать ребёнка баланы иркәләү 
2. перен. (доставлять приятное ощущение) 
иркәләү, рәхәтлек биреү, яғымлы булыу; пёсня 
ласкает слух йыр рәхәтлек бирә

ЛАСКАТЬСЯ несоә. 1. к кому и без доп. 
иркәләнеү; ласкаться к матери әсәгә иркәләнеү
2. (взаимно) һөйөшөү, яратышыу, наҙланыу 

ЛАСКОВОСТЬ ж яғымлылыҡ, иркәлек 
ЛАСКОВЫЙ, ая, ое 1. (ә обращении)

яғымлы, йомшаҡ телле 2 . иркә, йомшаҡ, яғым
лы, мөләйем; ласковый взгляд мөләйем ҡараш
3. перен. йомшаҡ, йылы; ласковый ветер йом
шаҡ ел

ЛАССб с нескл. ҡороҡ, боғал, һыпыртмаҡ; 
набрасывать лассо ҡороҡ һалыу

ЛАСТ м 1. йөҙгөс, ишкес тәпәй (тюлень, 
морж кецек хайуандарҙа) 2. обычно мн. ласты; 
спорт, йөҙгөстәр, ластар (аяҡҡа кейелә торган) 

ЛАСТИК I м ластик (туҡыма)
ЛАСТИК II м ; разг. юйғыс 
ЛАСТИТЬСЯ несоә.', прост, иркәләнеү, 

иркәләнеп һырығыу
л Ас т о в и ц а  Ж  кештәк
ЛАСТОНбГИЕ мн. (ед. ластоногое с); зоол. 

ишкәк тәпәйлеләр (диңгеҙҙә йәшәцсе ишкәк 
аяҡлылар)

ЛАСТОЧКА ж 1. зоол. ҡарлуғас; береговая 
ласточка яр ҡарлуғасы 2. ҡарлуғасым (ҡатын- 
ҡыҙга яратып әйтелгән һцҙ) ♦ первая ласточ
ка беренсе ҡарлуғас (берәй эш-хәлдең баш- 
лангыс билдәләре тураһында)

ЛАСТОЧКИН, -а, -о ҡарлуғас ...ы; ласточки
но гнездо ҡарлуғас ояһы

ЛАТАТЬ несоә. что\ разг. ямау, ямау һалыу, 
төҙәтеү; латать одежду кейем ямау

ЛАТВИЙЦЫ мн. латвиялылар, Латвия 
халҡы / /  ед. латвиец м латвиялы ир-ат; лат- 
вййка ж латвиялы ҡатын-ҡыҙ

ЛАТЕКС м латекс (каучук, гуттаперча 
алыу өсөн сеймал)

ЛАТЕКСНЫЙ, -ая, -ое латекс ...ы 
ЛАТИНИЗАЦИЯ ж см. латинизйровать; ла

тинизация алфавйта алфавитты латинлаштырыу 
ЛАТИНИЗЙРОВАТЬ сов., несов. что ла

тинлаштырыу, латин алфавитына күсереү; лати
низйровать письмо яҙманы латинлаштырыу 

ЛАТИНИЗЙРОВАТЬСЯ 1 . сов., несоә. ла- 
тинлашыу 2. несоә. страд, от латинизйровать 

ЛАТИНИЗМ м; книжн. латинизм, латин һүҙе 
ЛАТИНИСТ м латин теле белгесе, латинист 
ЛАТИНИЦА ж\ лингә. латин алфавиты 
ЛАТЙНСКИЙ, ая, ое латин . . .ы; латинский 

алфавйт латин алфавиты; латинский язык латин 
теле
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ЛАТИФУНДИЯ ж; ист. латифундия (эре ер 
биләмәләре)

ЛАТНИК м; ист. латник (тимер кейем 
кейгән)

ЛАТУК м латук (цҫемлек)
ЛАТУННЫЙ, -ая, -ое еҙ; латунная подкова

еҙ даға
ЛАТУНЬ ж еҙ (ҡурғаш һәм цинк ҡатнаш 

баҡыр иретмәһе)
ЛАТЫ только мн.; ист. йәүшән, һарайта 

(боронғо заман һуғышсылары кейә торған ти
мер, кцн йәки ҡорос кейем)

ЛАТЫНЬ ж латин теле
ЛАТЫШИ мн. латыштар, латыш халҡы / /  

ед. латыш м латыш ир-аты; латышка ж латыш 
ҡатын-ҡыҙы

ЛАТЫШСКИЙ, -ая, -ое латыш ...ы; ла
тышский язык латыш теле

ЛАУРЕАТ м  лауреат; лауреат Государствен
ной премии Дәүләт премияһы лауреаты; лауреат 
конкурса курайстов ҡурайсылар конкурсы лау
реаты

ЛАФЁТ м; өоен., тех. лафет (1. артиллерия 
тубын ҡуя торған станок 2. тағылма урғыс 
машина); лафет пушки пушка лафеты 

ЛАФЁТНЫЙ, -ая, -ое тех. лафет ...ы 
ЛАЦКАН м ҡайтарма (кейемдә)
ЛАЧУГА ж аласыҡ, ашнаҡ, бәләкәй насар өй; 

жалкая лач5та бәләкәй генә насар өй
ЛАЮЩИИ, -ая, -ее 1. прич. от лаять 

2. прил. (о голосе, звуках) өҙөк-өҙөк, ҡар
лыҡҡан; лающий голос ҡарлыҡҡан тауыш

ЛАЯТЬ несоә. өрөү ♦ собака лает, ветер 
носит эт өрөр, бүре йөрөр

ЛГАТЬ несов. алдау, алдашыу, ялғанлау; не 
лги алдама

ЛГУН м и лгУнья ж алдаҡсы, ялғансы ♦ у 
лгуна язык длинный алдаҡсының теле мең ҡолас 

ЛЕБЕДА ж алабута
ЛЕБЕДЙНЫЙ, -ая, -ое 1. аҡҡош ...ы; лебе 

дйный крик аҡҡош тауышы 2. перен., трад.-по
эт. мөһабәт; лебедйная поступь мөһабәт йөрөш 
♦ лебедйная песня аҡҡош йыры (таланттың 
һуңғы сығышы, һуңғы әҫәре)

ЛЕБЕДКА ж; тех. сығыр (ауыр нәмәләр 
кцтәрец өсөн)

ЛЕБЕДУШКА ж; ласк, аҡҡошом (ҡатын- 
ҡыҙға яратып әйтелгән һцҙ)

ЛЁБЕДЬ м аҡҡош; лебёдка ж инә аҡҡош; 
белый лебедь аҡҡош; чёрный лебедь ҡара 
аҡҡош

ЛЕБЕЗИТЬ несоә. перед кем и без доп.; 
разг. ярамһаҡланыу, ялағайланыу, яҡшатланыу 

ЛЕБЙЖИЙ, -ья, -ье аҡҡош ...ы; лебяжий 
пух аҡҡош мамығы

ЛЕВ I м 1. (ата) арыҫлан 2. астр. Арыҫлан 
(йондоҙлоҡ) ♦ морской лев диңгеҙ арыҫланы 

ЛЕВ II м лев (Болгария аҡса берәмеге)

ЛЕВАК м; полит, һул тайпылыштағы кеше 
(революцион һцҙгә ышыҡланған оппортунист, 
эшмәкәр)

ЛЕВАЦКИИ, -ая, -ое ө разн. знач. (артыҡ) 
һул; левацкие взгляды һул ҡараштар

ЛЕВАЧЕСТВО с һул тайпылышта булыу 
ЛЕВЁТЬ несов.; полит, һул ағымға яҡынла

шыу (сәйәсәттә)
ЛЕВИЗНА ж; полит, һул ағым (ижтимағи- 

сәйәси ҡараштарҙа һул йәки ялған һул 
йцнәлеш)

ЛЕВКОЙ м левкой (төрлө төҫтәге матур, 
хуш еҫле сәскә)

ЛЕВО... урыҫ телендәге ҡушма һцҙҙәрҙең 
“һул" мәғәнәһен аңлатҡан беренсе өлөшө, мәҫ., 
левосторонний һул яҡ, һул яҡтағы

ЛЕВОБЕРЁЖНЫЙ, -ая, -ое һул яҡ ярҙағы, 
һул яҡ ярҙа урынлашҡан

ЛЕВОБЕРЁЖЬЕ с һул яҡ яр 
ЛЕВОСТОРОННИЙ, яя, ее һул яҡ . ..ы; ле 

восторбннее движение һул яҡлап хәрәкәт
ЛЕВОФЛАНГОВЫЙ, -ая, -ое 1. һул флангы 

...ы 2. в знач. сущ. левофланговый м һул флан
гыла тороусы (барыусы)

ЛЕВША м ж ж һулаҡай (кеше тураһында) 
ЛЁВЫЙ, -ая, -ое 1. ө разн. знач. һул; левый 

бёрег һул яҡ яр; левый уклон һул тайпылыш 
2. ө знач. сущ. левые мн. һулдар (кешеләр, 
ағымдағылар) ♦ встать с левой ногй һул аяҡтан 
тороу (кәйефе юҡ кеше тураһында)

ЛЕГАВЫИ, -ая, -ое һунар эте 
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ж см. легализовать 
ЛЕГАЛИЗИРОВАТЬ сов., несов. см. легали

зовать
ЛЕГАЛИЗИРОВАТЬСЯ 1. сов., несов. см. 

легализоваться 2. несов. страд, от легализи
ровать

ЛЕГАЛИЗОВАТЬ сов., несов. кого-что ле
галләштереү, законлаштырыу

ЛЕГАЛИЗОВАТЬСЯ сов., несов. легаль 
хәлгә күсеү, законлашыу

ЛЕГАЛЬНОСТЬ ж рәсмилек, легаллек; ле
гальность положения хәлдең легаллеге

ЛЕГАЛЬНЫЙ, -ая, -ое легаль ...ы, (закон, 
ҡанун) тарафынан танылған; легальные формы 
борьбы көрәштең легаль формалары ♦ ле
гальный марксизм ист. легаль марксизм

ЛЕГЁНДА I ж 1. риүәйәт, легенда; исторйче 
ская легенда тарихи легенда 2. перен. (о чём-л. 
невероятном) уйҙырма 3. (вымышленный рас
сказ) легенда; о ней рассказывают легенды 
уның тураһында легендалар һөйләйҙәр

ЛЕГЁНДА II ж (пояснение к карте, рисун
ку) легенда, аңлатма, шартлы билдәләр

ЛЕГЕНДАРНЫЙ, ая, ое 1. (являющийся 
легендой) легендар, легенда булған; леген
дарный рассказ легенда булған хикәйә 
2 . ғәҙәттән тыш, тиңе булмаған, тиңһеҙ, леген-

ЛЕГЕНДАРНЫЙ



ЛЕГИОН
дар; легендарные подвиги тиңһеҙ батырлыҡтар
3. перен. (неправдоподобный) әҙәм ышанмаҫ, 
уйлап сығарылған, уйҙырма; легендарные слухи 
әҙәм ышанмаҫ хәбәрҙәр

ЛЕГИбН м\ ист. легион (1. Борошо Римда 
эре ғәскәри берәмек 2. ҡайһы бер илдәрҙә айы
рым ғәскәр частарының исеме)

ЛЕГИОНЁР м\ ист. легионер, легион 
һалдаты

ЛЕГИРОВАНИЕ с см. легировать; легирова
ние металлов металдарҙы легирлау

ЛЕГЙРОВАННЫИ, ая, -ое 1. прич. от ле
гировать 2. прил. ҡатыштырылған, ҡушылған; 
легированная сталь ҡатыштырылған ҡорос 

ЛЕГИРОВАТЬ сов., несов. что легирлау, 
ҡатыштырыу

ЛЕГКИЕ мн. (ед. лёгкое с); анат. үпкә; вос
паление лёгких үпкә шешеүе; туберкулёз лёгких
үпкә туберкулезы

ЛЕГКИЙ, -ая, -ое 1. ө разн. знач. еңел; лёг
кая нбша еңел йөк; лёгкое пальто еңел пальто; 
лёгкая задача еңел мәсьәлә; лёгкий способ еңел 
юл; лёгкое наказание еңел яза; лёгкая музыка
еңел (күңелле) музыка; лёгкая пйща еңел аш; 
лёгкий характер еңел холоҡ 2. (незначитель
ный, слабый) еләҫ, йомшаҡ, еңел, еңелсә, әҙ 
генә; лёгкий ветерок еләҫ ел; лёгкий запах әҙ 
генә еҫ; лёгкий мороз еңелсә һалҡын; лёгкий ту
ман әҙ генә томан ♦ лёгкая рука у кого ҡул ар
ты еңел, еңел ҡуллы; лёгок на помйне ғүмере 
оҙон булыр; женщина лёгкого поведения боҙоҡ 
(еңел холоҡло) ҡатын; лёгок на подъём еңел 
кәүҙәле; с лёгким паром еңел пар менән

ЛЕГКб 1. нареч. еңелсә, саҡ ҡына; легко 
коснуться саҡ ҡына ҡағылыу; легко ступать 
еңел йөрөү 2. нареч. анһат, еңел; задача легко 
решается мәсьәлә еңел сиселә 3. в знач. сказ., 
безл. еңел, рәхәт; легко на сердце күңелгә еңел
4. нареч. йоҡа; легко одеваться йоҡа кейенеү
5. нареч. иркен; она говорйла легко ул иркен 
һөйләне 6. нареч. еңел(сә); легко относйться к 
дёлу эшкә еңел ҡарау; легко вёет ветерок еңелсә 
ел иҫә ♦ легко сказать әйтеүе генә еңел; легко 
отделаться еңел генә ҡотолоу

ЛЕГКО... урыҫ телендәге ҡушма һцҙҙәрҙең 
“еңел", “тиҙ" мәғәнәләрен аңлатҡан беренсе 
өлөшө, мәҫ., легковерный тиҙ ышаныусан

ЛЕГКОАТЛЁТ м\ спорт, еңел атлет; ко
манда легкоатлетов еңел атлеттар командаһы 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое еңел атле
тика ...ы; легкоатлетические соревнования еңел 
атлетика ярыштары

ЛЕГКОВЁРИЕ с (еңел) ышаныусанлыҡ, бер 
ҡатлылыҡ

ЛЕГКОВЁРНЫЙ, -ая, -ое тиҙ (еңел) ыша
ныусан, ышанып барыусан

ЛЕГКОВЁС м\ спорт, еңел кәүҙәле спортсы 
(көрәштә, бокста һ.б.)

ЛЕГКОВЕСНОСТЬ ж 1. еңел ауырлыҡ 2. пе
рен. еңел аҡыллылыҡ

ЛЕГКОВЕСНЫЙ, -ая, -ое 1. еңел, ҡыуғаҙаҡ; 
легковесная монета еңел аҡса 2. перен. (поверх
ностный) һай, өҫтән-мөҫтән генә; легковесное 
рассуждение өҫтән-мөҫтән генә фекер йөрөтөү 

ЛЕГКОВбЙ, ая, ое еңел; легковой автомо- 
бйль еңел автомобиль

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЙЮЩИЙСЯ, аяся, 
-ееся тиҙ (еңел) тоҡаныусан; легковоспламе
няющаяся жйдкость еңел тоҡаныусан шыйыҡса 

ЛЕГКОМЫСЛЕННОСТЬ ж см. легко
мыслие

ЛЕГКОМЫСЛЕННЫЙ, -ая, -ое еңел аҡыл
лы, еңел-елпе, өҫтән (еңел) уйлаусан, уйламай 
эшләнгән; легкомысленный человек өҫтән уй
лаусан кеше; легкомысленное поведение еңел- 
елпе тәртип

ЛЕГКОМЫСЛИЕ с еңел аҡыллыҡ 
ЛЕГКОНбГИЙ, -ая, -ое еңел аяҡлы 
ЛЕГКОПЛАВКИЙ, -ая, -ое еңел (тиҙ) 

иреүсән, тиҙ (еңел) ирей торған; легкоплавкое 
стекло тиҙ ирей торған быяла

ЛЕГКОПЛАВКОСТЬ ж еңел (тиҙ) иреү- 
сәнлек

ЛЕГКОСТЬ ж\ ө разн. знач. еңеллек, анһат- 
лыҡ, елбәҙәклек; лёгкость одежды кейемдең 
еңеллеге; лёгкость походки йөрөштөң еңеллеге; 
лёгкость работы эштең анһатлығы; лёгкость 
снежинки ҡар бөртөгөнөң елбәҙәклеге

ЛЕГбНЬКО нареч.', разг. еңел генә, саҡ 
ҡына; легонько ударить еңел генә һуғыу

ЛЕГОЧНЫЙ, -ая, -ое үпкә ...ы; лёгочные бо
лезни үпкә ауырыуҙары

л е г ч а й ш и й , -ая, -ее превосх. cm. от лёг
кий иң еңел; легчайший вес спорт, иң еңел 
ауырлыҡ

ЛЕГЧАТЬ несов.', разг. 1. (слабеть) йомша
рыу, баҫыла төшөү; мороз легчает һалҡын йом
шара 2. кому и без доп., безл. еңеләйеү, яҡшы
ра төшөү; ей полегчало уның хәле яҡшыра 
төштө

ЛЁГЧЕ 1. сравн. cm. от лёгкий и легко
еңелерәк, аҡрыныраҡ 2. в знач. сказ., безл. 
анһат(ыраҡ), еңел(ерәк); от этого мне не легче 
бынан миңә еңел түгел ♦ час от часу не легче 
торған һайын ауырая бара

ЛЁД м боҙ; вечные льды мәңгелек боҙҙар; ид- 
тй по льду боҙҙан барыу ♦ лёд разбйт (сломан) 
эштең башы бар, беренсе аҙым яһалды; лёд тро
нулся боҙ ҡуҙғалды (эш икенсе йцнәлеш алды) 

ЛЕДЕНЁТЬ несов. 1. (покрываться льдом) 
боҙланыу, туңыу, боҙ менән ҡапланыу; вода ле
денеет һыу туңа 2. перен. (замерзать) боҙ 
һымаҡ ҡатыу, туңыу, өшөү; руки леденеют ҡул
дар туңа

ЛЕДЕНЁЦ м леденец (кәнфит төрө', имә 
(һура) торған кәнфит)



ЛЕЗТЬ
ЛЕДЕНИТЬ несов. что 1. (студитъ, холо

дитъ) туңдырыу, өшөтөү, ҡатырыу; ветер леде
нит тело ел тәнде өшөтә 2. перен. өшөтөү; страх 
леденйт сердце ҡурҡыу йөрәкте өшөтә 

ЛЕДЕРИН м ледерин (яһалма кцн) 
ЛЕДЕРЙНОВЫЙ, -ая, -ое ледерин ...ы; ле 

дерйновая обложка ледерин тышлыҡ
ЛЁДИ ж нескл. леди (Англияла юғары ҡат

лам ҡатын-ҡыҙҙарына өндәшец һцҙе)
ЛЁДНИК м ҡар баҙы; поставить молоко в 

ледник һөттө ҡар баҙына ҡуйыу
ЛЕДНИК м; геол. боҙлоҡ; горный леднйк тау 

боҙлоғо
ЛЕДНИКбВЫ Й, -ая, -ое боҙлоҡ ...ы; ледни

ковые озёра боҙлоҡ күлдәре ♦ ледниковый пе-
рйод геол. боҙлоҡ дәүере (Ер өҫтөнөң боҙ менән 
ҡаплашан дәцере)

ЛЕДОВЫЙ, ая, ое 1. (состоящий изо льда) 
боҙ ...ы; ледовый покров боҙ ҡатламы 2. (распо
ложенный на льду) боҙ өҫтөндәге; ледовая до
рога боҙ өҫтөндәге юл 3. (происходящий во 
льдах) боҙ араһындағы

ЛЕДОКбЛ м 1. (морское судно) боҙватҡыс; 
атомный ледокол атом боҙватҡысы 2. (рабочий) 
боҙ ватыусы

ЛЕДОКбЛЬНЫЙ, -ая, -ое боҙватҡыс ...ы; 
ледокольный флот боҙватҡыс флот

ЛЕДОРЁЗ м 1. (морское судно) боҙъярғыс 
2. (сооружение на реке) боҙватҡыс

ЛЕДОРУБ м боҙ балтаһы (боҙлауыҡҡа 
менгәндә ҡулланыла)

ЛЕДОСПУСК м; гидротех. боҙ үткәргес (бы
уалағы махсус ҡоролма)

ЛЕДОСТАВ м боҙ туңыу (йылғала) 
ЛЕДО ХбД м боҙ китеү 
ЛЕДЫШКА ж боҙ киҫәге
ЛЕДЯНбЙ, -ая, -ое 1. боҙ ...ы, боҙло; ледя

ные вершйны боҙло түбәләр 2. (очень холодный) 
үтә һыуыҡ, боҙ кеүек һалҡын, боҙҙай; ледяная 
вода боҙ кеүек һалҡын һыу; ледяной ветер үтә 
һыуыҡ ел 3. (окоченевший) туңған, туңып 
(өшөп) бөткән; ледяные пальцы туңып бөткән 
(өшөгән) бармаҡтар 4. перен. һалҡын, йән 
өшөткәс, ауыр; ледяной взгляд һалҡын ҡараш; 
ледяное молчание ауыр тынлыҡ

ЛЕЖАК м ятаҡ (ятып ҡыҙыныу өсөн) 
ЛЕЖАЛЫЙ, -ая, -ое оҙаҡ ятҡан, иҫкергән; 

лежалый товар оҙаҡ ятҡан тауар
ЛЕЖАНКА ж (выступ у печки) мейес 

һикеһе
ЛЕЖАТЬ несов. 1. ятыу; лежать на травё

үләндә ятыу 2. (бытъ больным) сирләп ятыу, 
сирләү; лежать с головной болью баш ауыртып 
ятыу 3. (находиться где-л., храниться) ятыу, 
тороу, булыу; кнйга лежйт на столё китап 
өҫтәлдә ята 4. (располагаться тем или иным 
образом) ятыу, тороу; волосы хорошо лежат сэс 
һәйбәт ята 5. (простираться) ятыу, урынла

шыу; город лежйт на берегу моря ҡала диңгеҙ 
буйында урынлашҡан 6. (пролегать, прохо
дитъ) үтеү; дорога лежйт через мост юл күпер 
аша үтә 7. на ком; перен. (об обязанностях, за
ботах и т.д.) төшөү, булыу, йөкмәтелеү; эта 
обязанность лежйт на ней был вазифа уға 
йөкмәтелгән ♦ душа (сердце) не лежйт к кому- 
чему-л. күңел тартмай (ятмай); лежать в основе 
чего-л. бер нәмәнең нигеҙендә ятыу; лежать на 
боку (на печй) ҡырын ятыу, бот күтәреп ятыу; 
плохо лежйт күренеп ята, йыйып ҡуйылмаған; 
лежать под сукном ҡаралмай оҙаҡ ятыу

ЛЕЖАТЬСЯ: не лежйтся (не лежалось) ко
му ятҡы килмәй; мне не лежйтся ятҡым килмәй 

ЛЕЖАЧИИ, -ая, -ее 1. йығылған, ауған, 
ятҡан; лежачие деревья йығылған ағастар; в ле
жачем положении ятҡан хәлдә; лежачий боль
ной ятып ауырыған кеше 2. ята торған; лежачее 
место ята торған урын 3. в знач. сущ. лежачий 
м и лежачая ж түшәктә ятҡан ауырыу, аяҡтан 
йығылып ятыусы

ЛЁЖБИЩЕ с ятыу, туплау, саңлау 
ЛЕЖ ЕБбКА м и ж; разг. иренсәк, ялҡау 
ЛЕЖКА ж 1. прост, оҙаҡ һаҡлау (ятҡырыу); 

отобрать яблоки для лёжки һаҡлау өсөн алма 
лар һайлау, ҡуйыу 2. ятыу; лёжка волков бүре 
ятыуы

ЛЕЖМЙ: лежмя лежать прост, ҡуҙғалмай ятыу 
ЛЁЗВИЕ с 1. (режущая частъ орудия) йөҙ, 

асалаҡ; лезвие ножа бысаҡ йөҙө 2. разг. (для 
безопасной бритвы) лезвие; острое лезвие 
үткер лезвие

ЛЕЗГИНКА I ж см. лезгины 
ЛЕЗГИНКА II ж лезгинка (Кавказ халҡы  

бейеце һәм шул бейецҙең көйө)
ЛЕЗГЙНСКИЙ, -ая, -ое лезгин(дар) ...ы; 

лезгйнский язык лезгин теле
ЛЕЗГИНЫ мн. лезгиндар, лезгин халҡы / /  

ед. лезгин м лезгин ир-аты; лезгинка ж лезгин 
ҡатын-ҡыҙы

ЛЕЗТЬ несов. 1. менеү, үрмәләү, үрмәләп ме
неү; лезть на гору тауға менеү 2. (входитъ, про
никать) инеү, кереү, төшөү; лезть в воду һыуға 
төшөү; лезть в окно тәҙрәнән инеү 3. разг. (вме
шиваться во что-л.) ҡыҫылыу, тығылыу, ҡаты
шыу; лезть не в своё дёло кеше эшенә ҡыҫылыу 
4. разг. (приставать к кому-л.) бәйләнеү, тото
ноп китеү 5. разг. (выпадать, расползаться) 
ҡойолоу, сығыу, йолоу; волосы лёзут сәс ҡойо
ла; шерсть лёзет йөн йолой 6. разг. (бытъ впо
ру) инеү, һыйыу, таман булыу; сапогй не лёзут 
итек һыймай; кнйга не лёзет в портфёль китап 
портфелгә һыймай 7. (сползать, надвигаться) 
төшөү, сығыу (сығып тороу), һыпырылыу; из- 
под платка лёзли волосы яулыҡ аҫтынан сәстәре 
сығып тора ине 8. разг. (ҡалҡып) сығып килеү; 
из землй лёзет весённая травка ерҙә яҙғы үлән 
сығып килә 9. разг. тығылыу; лезть в карман 
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ЛЕЙ
кеҫәгә тығылыу ♦ лезть в бутылку прост. 
урынһыҙ ҡыҙып (буштан-бушҡа асыуланып) ба
рыу; лезть на глаза кому күренергә тырышыу; 
лезть на рожон прост, хәүефле, ҡурҡыныс эш- 
хәлгә тотоноу; лезть на стену күтәрелеп бәрелеү 

ЛЕИ м И ЛЁЯ ж  лей (Румыния аҡса берәмеге) 
ЛЕИБ ГВАРДИЯ ж\ ист., воен. лейб-гвар

дия (батшаның цҙ ғәскәре, һарай гвардияһы) 
ЛЕЙБОРИСТ м лейборист (лейбористар 

партияһы агзаһы)
ЛЕЙБОРИСТСКИЙ, -ая, -ое лейборист, лей

бористар ...ы; лейборйстская партия лейборис
тар партияһы

ЛЁЙКА I ж һыу һипкес, һиптергес; поливать 
цветы лейкой сәскәләргә һиптергес менән һыу 
һибеү

ЛЁЙКА II ж; разг. лейка (фотоаппараттың 
бер төрө)

ЛЕИКЕМЙЯ г, к; мед. см. белокровие 
Л ЕЙ К бЗ м\ мед. см. белокровие
ЛЕЙКОЦИТЫ мн. (ед. лейкоцйт м); физи- 

ол. лейкоциттар, ҡандағы аҡ тәнсәләр
ЛЕЙТЕНАНТ м ; воен. лейтенант; младший 

лейтенант кесе лейтенант; старший лейтенант
өлкән лейтенант

ЛЕЙТЕНАНТСКИЙ, -ая, -ое лейтенант ...ы, 
лейтенантлык ...ы; лейтенантские погоны лей
тенант погондары

ЛЕЙТМОТИВ м 1. муз. лейтмотив, тѳп кѳй 
(музыка әҫәрҙәрендә бер нисә тапҡыр ҡабат
ланған һәм әҫәрҙең темаһын тәшкил иткән 
төп көй) 2. перен. төп фекер; лейтмотйв произ
ведения әҫәрҙең төп фекере

ЛЕК м лек (Албания аҡса берәмеге) 
ЛЕКАЛО с лекало (1. кәкре һыҙыҡтар яһау 

өсөн махсус ҡулайлама 2. кейем-һалым тек
кәндә ҡулланылған махсус өлгө, ҡалып)

ЛЕКАЛЬЩИК м лекальщик, лекал олар 
яһаусы

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ, -ая, -ое дауа, дарыу 
...ы; лекарственные травы дарыу үләндәре 

ЛЕКАРСТВО с 1. (медикамент) дарыу; де
лать лекарство дарыу яһау; лекарство от голо
вной боли баш дарыуы 2. перен. дауа, им, дарман 

ЛЁКАРЬ м; у cm. табип
ЛЁКСИКА ж лексика, һүҙлек составы; лек

сика башкйрского языка башҡорт теленең лек 
сикаһы; лексика М.Карйма М.Кәрим лексика
һы; профессиональная лексика профессиональ 
лексика

ЛЕКСИКбГРАФ м лексикограф, һүҙлексе 
(лексикография өлкәһендәге белгес)

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЙ, ая, ое лекси 
кографик, лексикография ...ы, лексикографияға 
ҡараған; лексикографическая работа лексико 
графия эше

ЛЕКСИКОГРАФИЯ ж лексикография (һцҙ- 
лектәр төҙөц теорияһы һәм эше)

ЛЕКСИКбЛОГ м лексиколог, лексикология 
белгесе

ЛЕКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое лексико 
логик, лексикология буйынса; лексикологйчес 
кие работы лексикология буйынса хеҙмәттәр 

ЛЕКСИКОЛбГИЯ ж лексикология (тел 
ғилемендә телдең лексик составын өйрәнец 
бцлеге)

ЛЕКСИКбН м 1. (запас слов) һүҙ байлығы 
(запасы) 2. уст. (словарь) лөғәт, һүҙлек

ЛЕКСИЧЕСКИЙ, -ая, -ое лексик ...ы, һүҙ 
...ы; лексйческое богатство языка телдең лек 
сик байлығы

ЛЁКТОР м лектор, лекциялар уҡыусы 
ЛЕКТбРИ Й м лекторий; центральный лек

торий общества “Знание” “Белем” йәмғиәтенең 
үҙәк лекторийы

ЛЁКТОРСКИЙ, -ая, -ое лектор ...ы, лектор
лыҡ; лекторская группа лекторҙар төркөмө 

ЛЕКЦИбННЫЙ, -ая, -ое лекция ...ы; лек
ционный зал лекция залы

ЛЁКЦИЯ ж 1. лекция; лекция о междуна
родном положении халыҡ-ара хәл тураһында 
лекция; читать лекцию лекция уҡыу 2. мн. 
лекции (курс) лекциялар

ЛЕЛЁЯТЬ несов. кого-что 1. (заботливо 
ухаживать, нежить) иркәләү, ҡәҙерләү, наҙ
лау; мать лелеет сына әсә улын иркәләй 2. пе
рен. (услаждать) күңелләндереү, күңелде асыу 
♦ лелеять мечту хыялланыу, хыял итеү; лелеять 
надежду өмөтләнеү, өмөт итеү

ЛЁМЕХ и ЛЕМЁХ м төрән (һабанда)', плуг с 
двумя лемехами ике төрәнле һабан

ЛЕМЁШНЫЙ, -ая, -ое төрәнле; лемёшные 
орудия төрәнле ҡоралдар

ЛЁММА м\ мат. лемма, ярҙамсы теорема 
(цҙенең айырым әһәмиәте булмаған)

ЛЕН м (растение и волокно) етен; лён-дол- 
гунёц оҙон етен; лён-кудряш бөҙрә етен; прясть 
лён етен иләү; теребйть лён етен тарау; мять лён 
етен талҡыу ♦ горный лён мин. тау етене

ЛЕНИВЕЦ м 1. разг. ялҡау ир-ат 2. зоол. ле
нивец (маймылға оҡшаш тропик урман 
йәнлеге)

ЛЕНИВИЦА ж; разг. ялҡау ҡатын-ҡыҙ 
ЛЕНИВЫИ, -ая, -ое 1. ялҡау, иренсәк; ле

нивый человек ялҡау кеше 2. (вялый, медли
тельный — о походке и т.п.) әкрен, һүлпән; 
ленйвые движения һүлпән хәрәкәттәр 3. (о ло
шади) сабан, үшән; ленйвый конь сабан ат ♦ ле
нйвые вареники тиҙ-тиҙ генә бешерелгән сүсбәрә 

ЛЕНИТЬСЯ несов. ялҡауланыу, йыбаныу, 
иренеү; ленйться писать письмо хат яҙырға йы
баныу

ЛЁНОСТЬ ж ялҡаулыҡ, иренсәклек 
ЛЁНТА ж; в разн. знач. таҫма; шёлковая 

лента ебәк таҫма; с телетайпной лёнты телетайп 
таҫмаһынан; изоляционная лента изоляция 
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таҫмаһы ♦ вйться лентой таҫмалай һуҙылыу 
(йылға, юл һ.б.)

ЛЕНТООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое таҫма һымаҡ 
ЛЁНТОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. таҫма ...ы; ленточ

ный цех таҫма цехы 2. (в форме ленты) таҫма 
...ы; ленточная пила таҫма бысҡы; ленточные 
черви зоол. таҫма селәүсендәр

ЛЕНТЙЙ М И ЛЕНТЙЙКА ж; разг. ялҡау, 
иренсәк; отъявленный лентяй ата ялҡау

ЛЕНТ ЙЙНИЧАТЬ несоө.; разг. ялҡауланыу, 
иренеү, ялҡаулыҡҡа бирелеү (һабышыу); хватит 
лентяйничать! етте ялҡауланырға!

ЛЕНЦА: с  л е н ц б й  ялҡауланып ҡына, иренеп 
кенә; д е л а т ь  с  л е н ц б й  что-л. иренеп кенә 
башҡарыу

ЛЁНЧИК м эйәр таҡтаһы, ҡаптал 
ЛЕНЬ ж 1. ялҡаулыҡ, иренсәклек, иренеү; на 

неё иногда находит лень уны ҡайһы ваҡыт 
ялҡаулыҡ баҫа 2. кому в знач. сказ.; разг. (не 
хочется) иренеү, (-һы/-һе) килмәй; лень под
няться с места ултырған урындан торғо килмәй; 
лень работать эшләге килмәй ♦ все, кому не 
лень кем теләй, шул; теләһә кем 

ЛЕОПАРД м ҡаплан, леопард 
ЛЕОПАРДОВЫЙ, ая, ое ҡаплан ...ы; лео 

пардовая шкура ҡаплан тиреһе
ЛЕПЕСТКбВЫЙ, -ая, -ое таж япраҡлы 
ЛЕПЕСТОК м таж япрағы; лепесткй осы

паются сәскә таждары ҡойола
ЛЁПЕТ м 1. (неясная речь) тәтелдәү, бытыл

дау; лепет младенца сабый бытылдауы 2. (не
убедительная речь) һөйләнеү, бытырлау, лы- 
бырлау 3. перен. (невнятный, лёгкий шум) 
сылтырау, селтер-селтер (шыбыр-шыбыр) килеү; 
лепет ручья шишмә сылтырауы; лёпет лйстьев 
япраҡтарҙың шыбыр-шыбыр килеүе 

ЛЕПЕТАНИЕ с см. лепетать 
ЛЕПЕТАТЬ несоө. что и без доп. 1. (гово

рить неясно — о детях) тәтелдәү, бытылдау 
2. (говорить невнятно, невразумительно) 
һөйләнеү, бытырлау, лыбырлау 3. перен. сылты
рау, селтер-селтер килеү

ЛЕПЕШКА ж 1. өшә, йәймә, кәлсә, сөсө 
күмәс, ҡабартма; испечь лепёшку кәлсә бешереү 
2. таблетка, төймә; мятные лепёшки бөтнөк таб
леткалары ♦ расшибйться (разбиться) в лепёш
ку разг. үлә яҙып тырышыу (эшләү), йән көскә 
тырышыу

ЛЕПИТЬ несоө. 1. кого-что (әүәләп, һылап) 
яһау, эшләү, уҡмаштырыу; лепить горшок из 
глйны балсыҡтан көршәк яһау 2. (делать гнез
до, соты) яһау, һылау, һылап яһау; ласточка 
лепит гнездо ҡарлуғас оя яһай 3. что; разг. 
(приклеивать) йәбештереү; лепйть этикетки 
этикеткалар йәбештереү

ЛЕСОВЕДЕНИЕ
ЛЕПИТЬСЯ несоө. 1. һылашыу, уҡмашыу, 

йәбешеү, йомарланыу; снег хорошо лепится ҡар 
яҡшы йомарлана 2. (располагаться, тесно при
мыкая к чему-л.) терәп һалыныу, йәбешеп 
(һырышып) тороу; дома лепились к подножью 
горы йорттар тау итәгенә терәп һалынған

ЛЁПКА ж 1. см. лепйть; заниматься лёпкой 
әүәләп ниҙер яһау 2 . әүәләп яһалған нәмә

ЛЕПНОЙ, ая, ое 1. һылап яһалған; лепные 
украшения һылап яһалған биҙәктәр 2. ҡалҡыу 
биҙәкле; лепной потолок ҡалҡыу биҙәкле түшәм 
3. әүәләп яһау ...ы; лепные работы әүәләп яһау 
эштәре

ЛЁПТА ж 1. (монета) лепта (Борошо Римда 
ваҡ тинлек аҡса) 2. перен. өлөш; внести свою 
лёпту үҙ өлөшөңдө индереү 

ЛЁПЩИК м әүәләп яһаусы 
ЛЕС м 1. урман; дремучий лес ҡара урман; 

хвойный лес ылыҫлы урман 2. (строительный 
материал) ағас(лыҡ), урман; строевой лес 
төҙөлөш ағасы; сплавлять лес ағас ҡыуыу 
(ағыҙыу); участок леса ағаслыҡ 3. перен. (боль
шое количество) бик күп, бихисап, иҫәпһеҙ- 
һанһыҙ; лес нефтяных вышек бик күп нефть 
вышкалары ♦ как в лесу бер нәмә лә айыра ал
мау; кто в лес, кто по дрова береһе мәғрипкә, 
береһе мәшриҡҡә; нисек етте шулай

ЛЕСА I только мн. (дощатые сооружения) 
баҫмалар (төҙөлөш эшендә ҡулланылған 
ҡоролма)

ЛЕСА II и ЛЁСА ж ҡармаҡ ебе 
ЛЁСЕНКА ж; уменьш. от лестница бәләкәй 

баҫҡыс
ЛЕСИСТОСТЬ ж урманлыҡ, ағаслыҡ 
ЛЕСИСТЫЙ, -ая, -ое урманлы, урман менән 

ҡапланған; лесистая местность урманлы урын, 
урманлыҡ

ЛЁСКА ж см. леса II
ЛЕСНИК м урман ҡарауылсыһы, урман 

ҡараусы, урмансы; работать лесником урман 
ҡарауылсыһы булып эшләү

ЛЕСНИЧЕСТВО с урмансылыҡ, урман ху
жалығы

ЛЕСНИЧИИ м лесничий (1. урман хужа
лығы мөдире 2. урмандың именлеген һәм ағас 
эшләц эштәрен кцҙәтецсе)

ЛЕСНбЙ, -ая, -ое 1. урман ...ы; лесные яго
ды урманда (ҡырҙа) үҫкән емеш-еләк 2. урман
лы; лесной край урманлы яҡ 3. (связанный с 
лесоводством) урмансылыҡ ...ы; лесной инсти 
тут урмансылыҡ институты 4. ағас ...ы; лесная 
биржа ағас биржаһы

ЛЕСО... урыҫ телендәге ҡушма һцҙҙәрҙә 
“ағас”, “урман" мәғәнәһендә ҡулланыла, мәҫ., 
лесопосадочный ағас ултыртыу ...ы 

ЛЕСОВЁДЕНИЕ с урмансылыҡ фәне
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ЛЕСОВОД м урмансы, урмансылыҡ белгесе 
ЛЕСОВОДСТВО с 1. (изучение лесного хо

зяйства) урмансылыҡ, урмансылыҡ фәне 
2 . (уход за лесом) урман эше, урмансылыҡ эше 

ЛЕСОВОДЧЕСКИЙ, -ая, -ое урмансылыҡ 
...ы; лесоводческий техникум урмансылыҡ тех
никумы

ЛЕСОВОЗ м лесовоз (агас ташыусы машина 
йәки судно)

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬ м ағас әҙерләүсе 
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое агас

әҙерләү ...ы; лесозаготовительный пункт агас 
әҙерләү пункты

ЛЕСОЗАВОД м ағас эшкәртеү заводы 
ЛЕСОЗАГОТОВКИ мн. (ед. лесозаготов

ка ж) ағас әҙерләү (хужалыҡ тармағы)
ЛЕСОЗАЩИТНЫЙ, -ая, -ое 1. (предназна

ченный для защиты леса) урман һаҡлау ...ы; 
лесозащйтная станция урман һаҡлау станцияһы 
2 . баҫыу (тимер юл, һуғарыу каналдарын) 
ышыҡлау (һаҡлау) ...ы; лесозащйтная полоса 
баҫыу һаҡлау һыҙаттары

ЛЕСОКОМБИНАТ м ағас эшкәртеү ком
бинаты

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ мн. (ед. лесоматериал
м) ағас-таҡта (материалдар)

ЛЕСОМЕЛИОРАЦИЯ ж урман үҫтереү, ур
ман тәрбиәләү эше (тәбиғәт шарттарын 
яҡшыртыу эштәре)

ЛЕСОНАСАЖДЁНИЕ с 1. (посадка леса) 
ағас ултыртыу 2. обычно мн. лесонасаждения 
ултыртып үҫтерелгән урман, ултыртылған ағас
тар; полезащитные лесонасаждения баҫыу 
һаҡлау өсөн ултыртылған ағастар

ЛЕСООБРАБАТЫВАЮЩИЙ, ая, ее ағас 
эшкәртеү ...ы; лесообрабатывающий завод ағас 
эшкәртеү заводы

ЛЕСООХРАНА ж урман ҡарауылы 
ЛЕСОПАРК м урманлы парк, урман-парк 
ЛЕСОПАРКОВЫЙ, -ая, -ое урманлы парк 

...ы, урман-парк ...ы; лесопарковый район ур- 
ман-парк районы

ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНЫЙ, -ая, -ое ағас тейәү 
...ы, ағас бушатыу ...ы; лесоперевалочная база
ағас тейәү базаһы

ЛЕСОПИЛКА ж 1. разг. таҡта ярыу заводы 
2 . таҡта ярыу (ағас бысыу) машинаһы

ЛЕСОПЙЛЬНЫИ, -ая, -ое таҡта ярыу ...ы, 
ағас бысыу ...ы; лесопильный завод таҡта ярыу 
заводы

ЛЕСОПИЛЬНЯ ж', разг. таҡта ярыу заводы 
(ҙур булмаған)

ЛЕСОПИТОМНИК м урман питомнигы 
ЛЕСОПОГРУЗОЧНЫЙ, ая, ое ағас тейә 

гес; лесопогрузочные машины ағас тейәгес ма
шиналар

ЛЕСОПОЛОСА ж урман һыҙаты

ЛЕСОВОД
ЛЕСОПОСАДКА ж 1. ағас ултыртыу; за

кончить лесопосадку ағас ултыртыуҙы тамамлау 
2. обычно мн. лесопосадки ултыртылған ағастар; 
свежие лесопосадки яңы ултыртылған ағастар 

ЛЕСОПОСАДОЧНЫЙ, -ая, -ое ағас ултыр
тыу ...ы; лесопосадочные машины ағас ултыр
тыу машиналары

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИК м урман сәнә 
ғәтсеһе

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОСТЬ ж урман сә 
нәғәте

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ, ая, ое урман 
сәнәғәте ...ы; лесопромышленный комплекс ур
ман сәнәғәте комплексы

ЛЕСОПУНКТ м ағас-таҡта әҙерләү пункты 
ЛЕСОРАЗВЕДЁНИЕ с ағас үрсетеү 
ЛЕСОРАЗРАБОТКИ мн. (ед. лесоразра

ботка ж) ағас әҙерләү эштәре
л е с о р Уб  м урман ҡырҡыусы; работать ле

сорубом урман ҡырҡыусы булып эшләү
ЛЕСОРУБНЫЙ и ЛЕСОРУБОЧНЫЙ, ая, 

-ое урман (ағас) ҡырҡыу ...ы; лесорубный инст
румент ағас ҡырҡыу ҡорамалдары

ЛЕСОСЁКА ж ҡырҡын, ҡырҡынды (ҡырҡыу 
өсөн билдәләнгән диләнкә)

ЛЕСОСПЛАВ м ҡыуғын, һал (ағас) ағыҙыу 
ЛЕСОСПЛАВНЫЙ, -ая, -ое һал ағыҙыу ...ы; 

лесосплавная контора һал ағыҙыу контораһы 
ЛЕСОСТЕПНОЙ, -ая, -ое геогр. урман-дала 

...ы; лесостепной район урман-дала районы 
ЛЕСОСТЁПЬ ж; геогр. урман-дала, урман

лы дала
ЛЕСОТАСКА ж; тех. ағас сығарыусы маши

на (агастарҙы һыуҙан сыгара, кцтәрә торган) 
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ, ая, ое урман тех 

ника ...ы; лесотехнический институт урман-тех- 
ника институты

ЛЕСОТУНДРА ж; геогр. урман-тундра, ур
манлы тундра

ЛЕСОТУНДРОВЫЙ, -ая, -ое геогр. урманлы 
тундра ...ы

ЛЕСОУСТРОЙСТВО с; спец. урман тәрбиә
ләү эштәре

ЛЕСПРОМХОЗ м леспромхоз, ағас эшкәртеү 
хужалығы

ЛЕСС м; геол. һары тупраҡ 
ЛЁСТНИЦА ж 1. баҫҡыс; винтовая лестница 

бормалы баҫҡыс; подниматься по лестнице 
баҫҡыс буйлап менеү 2. в знач. нареч. лестни
цей баҫҡыс-баҫҡыс (киртләс-киртләс) булып 

ЛЁСТНИЧНЫЙ, -ая, -ое баҫҡыс ...ы; лест
ничная ступенька баҫҡыс баҫмаһы ♦ лестничная 
клетка см. клетка

ЛЁСТНЫЙ, -ая, -ое 1. (содержащий похва
лу)  маҡтаулы, маҡтап (осондороп) ебәреүсе; 
лестная оценка маҡтаулы баһалама 2. (вызыва
ющий горделивое чувство) ғорурланырлыҡ; 
лестное предложение ғорурланырлыҡ тәҡдим



ЛЕЧЬ
ЛЕСТЬ ж ярарға тырышып (ялағайланып, 

ярамһаҡланып, юхаланып) маҡтау; нйзкая лесть 
түбәнлеккә төшөп ярамһаҡланыу; говорить без 
лёсти юхаланмай ғына һөйләү

Л ЕСХбЗ м (лесное хозяйство) урман ху
жалығы

ЛЕСХбЗНЫ Й, -ая, -ое урман хужалығы ...ы 
ЛЕТ м см. лететь; пять часов лёта биш

сәғәтлек юл (самолётта); на лету осоп барған
да, осҡанда ♦ хватать на лету шунда уҡ эләкте
реп алыу, бер һүҙҙән үк аңлап алыу; ловить с 
лёту бик тиҙ аңлау (төшөнөп алыу)

ЛЁТА ж; миф. Лета (грек мифологияһында 
ер аҫты йылгаһы исеме) ♦ кануть в Лёту эҙһеҙ 
юғалыу

ЛЕТА только мн. 1. (годы) йыл, йылдар; 
несколько лет тому назад бынан бер нисә йыл 
элек 2. (возраст) йәш; сколько вам лет? һеҙгә 
нисә йәш?; с самых ранних лет кесе йәштән ♦ в 
летах оло йәштә; на склоне (старости) лет ҡар 
тайғас, ҡарт көнөндә; во цвете лет ир уртаһы; 
средних лет урта йәштәрҙәге

ЛЕТАЛЬНЫЙ: летальный исход үлем 
ЛЕТАРГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое мед. летаргик ♦ 

летаргйческий сон летаргик йоҡо, мәрткә китеү 
ЛЕТАРГИЯ ; к\ мед. летаргия, мәрт, мәрткә 

китеү
ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое осоу ...ы; ле

тательный аппарат осоу аппараты
ЛЕТАТЬ несоә. 1. осоу; высоко летать бейек 

осоу 2. перен. (двигаться легко и быстро) 
елеү, осоу, сабыу 3. разг. (падать) осоп төшөү, 
ҡолау

ЛЕТЁТЬ несов. 1. осоу, осоп барыу; птйца 
летйт ҡош оса 2. перен. (мчаться) елеү, осоу, 
сабыу; конь летйт ат елә 3. перен. (о времени) 
үтеү, тиҙ үтеү (уҙыу); время летйт ваҡыт бик тиҙ 
үтә 4. разг. (падать) осоп (ҡолап) төшөү; лететь 
со стула ултырғыстан осоп төшөү 5. перен. яу
ыу; летйт телеграммы телеграммалар яуа

ЛЁТНИЙ, -яя, -ее йәйге; летняя пора йәйге 
осор; летнее платье йәйге күлдәк

...ЛЁТНИЙ, -яя, -ее урыҫ телендәге ҡушма 
һцҙҙәрҙең “йыллыҡ”, “йыллы" мәгәнәләрен аң
латҡан икенсе өлөшө, мәҫ., многолетний күп 
йыллыҡ

ЛЕТНЫИ, -ая, -ое 1. осоу ...ы; лётное поле
осоу майҙаны 2 . аяҙ, осорға мөмкин булған, 
осарлыҡ; лётная погода аяҙ (осарлыҡ) көн 
3. осоусылар ...ы; лётная школа осоусылар 
мәктәбе

ЛЁТ О с йәй; жаркое лёто эҫе йәй; наступйло 
лёто йәй етте; в течение всего лёта йәйҙең-йәй 
буйы ♦ бабье лёто әбейҙәр сыуағы; сколько лет, 
сколько зим! см. сколько 

ЛЕТбВКА ж йәйләү
ЛЕТОИСЧИСЛЁНИЕ с йыл иҫәбе; одйннад 

цатый год восточного (двенадцатилётнего)

цикла летоисчислёния ун ике йыллыҡ мөсәлдең 
ун беренсе йылы

ЛЕТбК м кейә (умарта ауыҙы)
ЛЁТОМ нареч. йәй көнө, йәй көнөндә, йәйен, 

йәйгелектә, йәйгеһен
ЛЕТОПИСАНИЕ с  йылъяҙмалар яҙыу 
ЛЕТОПИСЕЦ м; ист. йылъяҙмасы (ваҡи

ғаларҙы йыллап яҙа барыусы)
ЛЕТОПИСНЫЙ, -ая, -ое йылъяҙма ...ы; ле 

топйсный рассказ йылъяҙма хикәйәһе
ЛЁТОПИСЬ ж йылъяҙма; лётопись событий 

ваҡиғалар йылъяҙмаһы
ЛЕТОСЧИСЛЕНИЕ с см. летоисчисление 
ЛЕТ^Н м\ разг. 1. (о птице) яҡшы осоусы; 

(о коне) сапҡыр 2. перен., неодобр. (о том, кто 
часто меняет место работы) осҡалаҡ, 
алағанат

ЛЕТУНЬЯ ж; разг. см. летун 1
ЛЕТУЧЕСТЬ ж; хим. тиҙ осоп бөтөүсәнлек 
ЛЕТУЧИЙ, ая, ее 1. (летящий) елбәҙәк, ос

ҡалаҡ, осҡаҡ, оса торған; летучий снег елбәҙәк 
ҡар 2. хим. (легко испаряющийся) тиҙ осоусан; 
летучие масла тиҙ осоусан майҙар 3. перен. 
(проводимый быстро) ашығыс, ҡыҫҡа; летучее 
собрание ашығыс йыйылыш 4. перен. (кратко
временный, неуловимый) тиҙ үтә торған; ле
тучий ревматйзм мед. тиҙ үтеүсән ревматизм; ле
тучий отряд сапҡын отряд ♦ летучая мышь 
зоол. ярғанат; летучая рыба зоол. осар балыҡ 

ЛЕТУЧКА ж; разг. 1. (собрание) ҡыҫҡа ғына 
йыйылыш 2. осоҡ (ас) орлоҡ 3. (передвижная 
ремонтная бригада) летучка 4. летучка (мөһим 
әаҡига тураһында ашығыс сығарылған яҙыу, 
кескәй прокламация)

ЛЁТЧИК М  И ЛЁТЧИЦА ж летчик, осоусы; 
быть лётчиком летчик булыу; лётчик испы 
татель лётчик-һынаусы 

ЛЕТЙГА ж осар тейен
ЛЁЧАЩИЙ, -ая, -ее дауалаусы; лёчащий 

врач дауалаусы табип
ЛЕЧЁБНИЦА ж дауахана, дауалау йорто 
ЛЕЧЁБНЫЙ, -ая, -ое дауалау ...ы, им; ле 

чёбные срёдства дауалау саралары
ЛЕЧЁНИЕ с см. лечйть, лечйться; амбула 

торное лечёние амбулатор дауаланыу; пройтй 
курс лечёния дауалау курсын үтеү

ЛЕЧИТЬ несоә. кого-что дауалау, һауыҡты
рыу, имләү; лечйть от грйппа гриптан дауалау; 
лечйть больного ауырыуҙы дауалау

ЛЕЧИТЬСЯ несоә. дауаланыу; лечйться от 
простуды һыуыҡ тейеүҙән дауаланыу

ЛЕЧЬ сов. 1. ятыу, йоҡларға ятыу; лечь на 
диван диванға ятыу; 2. 1 и 2 л. не употр. (по
крыть собой) ятыу, төшөү, түшәлеү; снег лёг на 
поля яланға ҡар ятҡан 3. на кого-что; перен. 
(обременять, отягощать) төшөү; отвётствен 
ность ляжет на вас яуаплылыҡ һеҙҙең өҫкә 
төшөр 4. мор., аә. ыңғайлау, (юлға) төшөү



ЛЕШИЙ
♦ лечь в основу нигеҙ булып ятыу; лечь на 
плечи кого, чьи, кому өҫкә төшөү; лечь костьмй 
башты һалыу, һәләк булыу; лечь камнем на ду
шу (сердце) йөрәккә (күңелгә) таш булып ятыу 

ЛЁШИЙ м шүрәле
ЛЕЩ м ҡорман, таран (балыҡ); поймать ле

ща ҡорман балыҡ тотоу
ЛЕЩЙНА ж (орешник) сәтләүек ҡыуағы 
ЛЖЕНАЁҠА ж ялған фән 
ЛЖ ЕП РО РбК м ялған пәйғәмбәр 
ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ м; юр. ялған шаһит 
ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВО с; юр. ялған 

шаһитлыҡ
ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ несоә.; юр. 

ялған шаһитлыҡ итеү
ЛЖЕУЧЁНИЕ с ялған тәғлимәт 
ЛЖЕЦ м ялғансы, алдаҡсы, алдар 
лжйвость ж ялғанлыҡ 
ЛЖИВЫИ, -ая, -ое 1. ялғансы, алдаҡсы; 

лживый человек алдаҡсы кеше 2. ялған, дөрөҫ 
булмаған; лжйвый аргумент ялған дәлил 3. яһал
ма; лжйвая улыбка яһалма йылмайыу

ЛИ I и ЛЬ частица и союз 1. частица (для 
усиления әопр. характера предложения) 
-мы/-ме; прочитала ли ты кнйгу? һин китапты 
уҡып сыҡтыңмы?

2. частица (с наречиями, существительны
ми и т.п. — при выражении сомнения) -мы/-ме 
икән; не знаю, приду ли я белмәйем, килермен
ме икән; мало ли аҙмы ни

3. союз разд. (при сопоставлении предложе
ний или членов предложения, по значению ис
ключающих или заменяющих друг друга) -мы- 
л ы р / мелер; был ли он там, не был ли — не 
знаю ул унда булғанмылыр, юҡмылыр — 
белмәйем

4. союз разд.-перечисл. -мы/-ме; сегодня ли, 
завтра ли бѳгѳнмѳ, иртәгәме

ЛИ II с нескл. ли (1. Ҡытайҙа оҙонлоҡ цлсәц 
берәмеге 2. Ҡытайҙа, Монголияла, Вьетнамда 
алтын, көмөш цлсәц берәмеге)

ЛИАНА ж лиана (эҫе яҡтарҙагы црмәле 
цҫемлектәрҙең дөйөм исеме)

ЛИБЕРАЛ м либерал (1. либерализм яҡлы  
кеше 2. сәйәс. либераль фирҡә агзаһы)

ЛИБЕРАЛИЗМ м либерализм (1. сәйәси 
йцнәлеш 2. һөйл. килешецсәнлек, принцип- 
һыҙлыҡ); проявйть либералйзм принципһыҙлыҡ 
күрһәтеү ♦ гнилой либералйзм һөрһөгән либе
рализм

ЛИБЕРАЛЬНИЧАТЬ несов. 1. полит, либе- 
раллек итеү, либераллек күрһәтеү 2. разг. (попу
стительствовать) юл ҡуйыу

ЛИБЕРАЛЬНО БУРЖ УАЗНЫ Й, ая, ое 
либераль-буржуаз ...ы; либерально-буржуазная 
партия либераль-буржуаз фирҡә

ЛИБЕРАЛЬНЫМ, -ая, -ое 1. полит, либе
раль, либераллек ...ы; либеральная партия либе

раль фирҡә (партия) 2. либераль; либеральные 
взгляды либераль ҡараштар

ЛЙБО I союз разд. йәки, йә; приходй лйбо 
сегодня, либо завтра йә бөгөн, йә иртәгә кил 
♦ либо пан, либо пропал йә уңа, йә туңа

-ЛИБО II частица булһа, булһа ла; кто-либо 
кем булһа ла; что-либо нимә булһа ла; куда- 
либо ҡайҙа булһа ла; откуда-либо ҡайҙан бул
һа ла

ЛИБРЕТТЙСТ м либретто яҙыусы 
ЛИБРЁТТО с нескл. либретто (1. ҙур музы

каль әҫәрҙең (опера һәм балеттың) яҙма тек
сы 2. кинофильмдың сюжет планы, схемаһы) 

ЛЙВЕНЬ м 1. ҡойма яуын, ҡойоп яуған 
ямғыр; прошёл лйвень ҡойма яуын булып үтте 
2. перен. ҡойон; лйвень пуль пулялар ҡойоно 

ЛЙВЕР м үпкә-бауыр; пирог с лйвером үпкә- 
бауыр бәлеше

ЛЙВЕРНЫ Й, -ая, -ое үпкә-бауыр ...ы; 
лйверная колбаса үпкә-бауыр колбасаһы

ливмй нареч.; разг. күнәкләп, ҡойоп; 
дождь ливмя льёт ямғыр ҡойоп яуа

ЛЙВНЕВЫЙ, -ая, -ое ҡойма ямғыр; ливне
вые дождй ҡойма ямғырҙар

ЛИВРЁЙНЫ Й, -ая, -ое ливреялы; лив
рейный лакёй ливреялы лакей

ЛИВРЁЯ ж ливрея, уҡалы кейем (швей
царҙар, лакейҙар һәм кцсерҙәр өсөн)

ЛЙГА I ж лига (ойошма, союз); Лйга Наций 
ист. Милләттәр Лигаһы; высшая лйга спорт. 
юғары лига

ЛЙГА II ж; муз. лига (ноталарҙы ҡушып уй- 
нарга тейешлекте кцрһәтецсе билдә)

ЛИГАТЁРА ж лигатура (1. хим. ныҡ ҡаты
лыҡ бирец өсөн алтыта йәки көмөшкә ҡушы
ла торган баҡыр йәки аҡ ҡургаш 2. мед. опера
ция ваҡытында ҡан тамырҙарын бәйләй 
торган ебәк еп 3. нәшр. бер-береһенә бәйле 
булган, бергә ҡойолган ике йәки өс хәреф) 

ЛИГРОИН м; хим. лигроин (нефттән 
алынган матдә)

ЛЙДҒ.Р м лидер (1. сәйәс. берәй фирҡәнең 
йәки профсоюз ойошмаһының юлбашсыһы
2. спорт, ярышта беренселекте алып килецсе
3. диңг. эскадрала алдан йөрөцсе миноносец) 

ЛИДЕРСТВО м лидерлыҡ; борьба за лйдер-
ство лидерлыҡ өсөн көрәш

ЛИДИРОВАТЬ сов., несоә. беренсе (лидер), 
лидерлыҡ итеү; лидйровать в шахматном тур- 
нйре шахмат турнирында беренсе булыу

ЛИДИРУЮЩИЙ, -ая, -ее албирмәҫ; лидйру- 
ющий спортсмен албирмәҫ спортсы

ЛИЗАТЬ несоә. 1. кого-что ялау; котёнок 
лйжет лапу бесәй балаһы тәпәйен ялай 2. перен. 
ялау, ялмау; языкй огня лизали стены дома 
ялҡын өйҙөң стенаһын ялмай ине ♦ лизать 
пятки кому, у кого табанын ялау, тәрилкә тотоу 

ЛИЗАТЬСЯ несов. яланыу
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лизнуть сов. кого-что ялаштырыу, ялап 
алыу

Л И ЗО БЛ Й Д м ; разг., презр. ялағай, тәрилкә 
тотоусы

ЛИЗОБЛібДСТВО с; разг., презр. ялағайлыҡ 
лизбл м\ спец, лизол (дезинфекция өсөн 

ҡулланыла торған шыйыҡса)
ЛИК I м; уст., трад.-поэт. 1. йөҙ, ҡиәфәт, 

сырай 2. перен. төҫ; лунный лик ай төҫө
ЛИК II м; рел. изгеләр (йөҙө); причйслить к 

лйку святых изгеләр араһына индереү
ЛИКБЁЗ м\ ист. (ликвидация безграмотнос

ти) ликбез (грамотаһыҙлыҡты бөтөрөц)
ЛИКВИДАТОР м ; полит, ликвидатор, лик- 

видаторлыҡ тарафтары
ЛИКВИДАТОРСКИЙ, -ая, -ое полит, лик- 

видаторлыҡ ...ы; ликвидаторские элементы лик- 
видаторлыҡ элементтары

ЛИКВИДАТОРСТВО с; полит, ликвидатор- 
лыҡ ( 1908— 1912 йй. пролетариаттың револю
цион фирҡәһен бөтөрөргә ынтылган менъше- 
вистик агым)

ЛИКВИДАЦИОННЫЙ, ая, ое ликвидация 
...ы; ликвидационная комйссия ликвидация ко 
миссияһы

ЛИКВИДАЦИЯ ж 1. (прекращение деятель
ности) туҡтатыу, ябыу, ликвидация 2. (уничто
жение) бөтөрөү, юҡҡа сығарыу; ликвидация не
грамотности грамотаһыҙлыҡты бөтөрөү

ЛИКВИДИРОВАТЬ сов., несоә. кого-что 
1. бөтөрөү, юҡҡа сығарыу; ликвидировать отдел 
бүлекте бөтөрөү 2. юҡ итеү; ликвидировать вра
га дошманды юҡ итеү

ЛИКВИДИРОВАТЬСЯ 1. сов., несов. бөтөү, 
юҡҡа сығыу 2. несоә. ябылыу, туҡталыу; фйрма 
ликвидйровалась фирма ябылды

ЛИКВИДНЫМ, -ая, -ое эк. ликвид, аҡсаға 
әйләндерел була торған

ЛИКЕР м ликёр (шәкәре кцп булган шарап 
төрө)

ЛИКЕРНЫИ, -ая, -ое 1. ликёр ...ы; ликёр
ный завод ликёр заводы 2. ликёрлы, эсендә ли
кёры булған; ликёрные конфеты ликёрлы 
кәнфит

ЛИКОВАНИЕ с см. ликовать 
ЛИКОВАТЬ несов. ныҡ ҡыуаныу, шатланыу 
ЛИЛЁЙНЫЙ, -ая, -ое 1. трад.-поэт. ләлә 

кеүек, ап-аҡ 2. в знач. сущ. лилейные мн.; бот. 
ләлә һымаҡтар (ләлә, һарына, томбойоҡ һ.б.)

ЛИЛИПУТ М  И ЛИЛИПУТКА ж  лилипут, 
иргәйел, кәрлә

ЛИЛИЯ ж ләлә; жёлтая лйлия һары ләлә; пё
страя лилия сыбар ләлә; водяная лйлия том
бойоҡ

ЛИЛОВЁТЬ несов. алһыу-зәңгәргә әйләнеү, 
алһыу-зәңгәр төҫкә инеү

ЛИЛОВЫЙ, -ая, -ое алһыу зәңгәр; лиловый 
платок алһыу зәңгәр яулыҡ

ЛИМАН м; геогр. лиман (йылғаның диңгеҙгә 
ҡойган урынындағы ҡултыҡ)

ЛИМАННЫИ, -ая, -ое геогр. лиман ...ы; ли
манный берег лиман яры

ЛИМИТ м лимит (1. сикле норма 2. мат. 
сикләнгән сумма, һан)\ превысить лимйт (сикле) 
норманан арттырыу (сығыу)

ЛИМИТИРОВАНИЕ с см. лимитйровать 
ЛИМИТЙРОВАТЬ сов., несов. что лимит

лау, сикләү; лимитйровать вывоз товаров та
уарҙарҙың ситкә сығарылыуын сикләү

ЛИМИТЙРОВАТЬСЯ несов. лимитланыу, 
сикләнеү

лимнблог м; спец, лимнология белгесе, 
лимнолог

ЛИМНОЛОГЙЧЕСКИЙ, ая, ое спец. лим 
нологик; лимнологические исследования лимно- 
логик тикшеренеүҙәр

лимнолбгия ж; спец, лимнология (кцл- 
дәрҙе өйрәнә торған фән тармағы)

лимбн м лимон (ағасы һәм емеше) ♦ как 
выжатый лимбн шиңгән гөлдәй (хәлдән тайған, 
арыған кеше тураһында)

ЛИМОНАД м лимонад; пить лимонад лимо
над эсеү

ЛИМбНКА ж; прост, лимонка (шартлаған
да ныҡ ярсыла торған тумалаҡ граната)

лимбнник м лимонник ҡыуағы (емештәре 
шифалы Алыҫ Көнсығыш цҫемлеге) 

ЛИМбННИЦА ж һары күбәләк 
ЛИМбННЫЙ, ая, ое 1. лимон ...ы; ли 

ионная корка лимон ҡабығы 2. (о цвете) асыҡ 
һары төҫлө

ЛИМУЗИН м лимузин (автомобиль төрө) 
ЛИМФА ж\ физиол. һары һыу, лимфа 
ЛИМФАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое физиол. лимфа 

...ы; лимфатйческая железа лимфа биҙе
ЛИНГВИСТ м тел белгесе, тел ғалимы, 

лингвист
ЛИНГВИСТИКА ж тел ғилеме (белеме) 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое лингвистик; 

лингвистйческие исследования лингвистик тик 
шеренеүҙәр

ЛИНЁЙКА ж 1. һыҙғыс, линейка; деревянная
линейка ағас һыҙғыс 2. һыҙыҡ, буй; писать по ли
нейкам һыҙыҡтар өҫтөнән яҙыу; тетрадь в ли
нейку буй дәфтәр 3. спец, линейка (строй в одну 
линию)', линейка учеников уҡыусылар линейкаһы 

ЛИНЕЙНЫЙ, ая, ое 1. (имеющий вид ли 
нии) һыҙыҡлы; линейный рисунок һыҙыҡлы һү
рәт 2. (состоящий из линий) һыҙыҡ; линейный 
орнамент һыҙыҡ биҙәк 3. ист. (пограничный) 
сик ...ы; линейная служба сик хеҙмәте 4. мат. 
һыҙма ...ы, һыҙыҡ ...ы; линейные меры һыҙыҡ 
үлсәмдәре; линейная геометрия һыҙма геометрия 
♦ линейная скорость физ. линия тиҙлеге

ЛИНЕЙЧАТЫЙ, -ая, -ое һыҙыҡлы-һыҙыҡлы, 
йыйырсыҡлы; линейчатые спектры физ. һы-

ЛИНЕЙЧАТЫЙ



ЛИНЁК
ҙыҡлы-һыҙыҡлы спектрҙар; линейчатый лист 
бот. ҡыяҡ япраҡ

ЛИНЕК м ; уменьш.-ласк. от линь I 
ЛИНЗА ж\ физ. 1. линза (ике яғы ла кѳмрѳ 

тцңәрәк оптик быяла) 2. анат. күҙ яҫмығы 
ЛИНИЯ ж 1. һыҙыҡ; провестй лйнию һыҙыҡ 

үткәреү 2. һыҙат, һыҙыҡ; лйния горизонта офоҡ 
һыҙығы 3. (путъ сообщения) юл; трамвайная 
лйния трамвай юлы 4. (длинный ряд или цепь 
чего-л.) һыҙат; лйния укреплений нығытмалар 
һыҙаты 5. яҡ; родство по линии отца атай 
яғынан туғанлыҡ 6. перен. (направление, образ 
действий) йүнәлеш; по лйнии чего йүнәлештән 
♦ лйния обороны воен. оборона һыҙығы

Л И Н КбР м (линейный корабль) линия кара
бы (яҡшы ҡоралланған ҙур һуғыш карабы) 

ЛИНбВАННЫ Й, -ая, -ое һыҙыҡлы; ли
нованная бумага һыҙыҡлы ҡағыҙ

ЛИНОВАТЬ несоә. что һыҙыу, һыҙыҡ 
үткәрәү

ЛИНбЛЕУМ м линолеум (һыу цткәрмәй 
торған ҡалын туҡыма); цветной линолеум 
төҫлө линолеум

ЛИНОТИП м; полигр. линотип (хәреф йы
йыусы машина)

ЛИНОТИПИСТ м; полигр. линотипсы, лино- 
типта эшләүсе

линотипныи, -ая, -ое полигр. линотип 
...ы; линотипный набор линотип ысулы менән 
йыйыу, линотипта йыйыу

ЛИНЧЕВАНИЕ с см. линчевать 
ЛИНЧЕВАТЬ сов., несоә. кого судһыҙ язалап 

үлтереү (Линч хөкөмө буйынса)
ЛИНЬ I м ҡарабалыҡ 
ЛИНЬ II м; мор. бау, нескә арҡан 
ЛИНЬКА ж төләү; период лйньки төләү 

ваҡыты
лишбчий, -ая, -ее разг. 1. уңыусан, уңа 

торған; линючая краска уңа торған буяу 2. (о 
животных) төләй торған, ҡауын һала торған 

ЛИНЯЛЫЙ, -ая, -ое разг. төҫө уңған, уңып 
(ағарып) бөткән

ЛИНЯТЬ несоә. 1. уңыу, төҫ китеү, төҫөн 
юғалтыу; материя линяет туҡыма уңа 2. (о жи
вотных) йөнөн ҡойоу; (о птицах) төләү; (о зме
ях)  ҡау һалыу; заяц линяет весной ҡуян яҙын 
йөнөн ҡоя; летом косачй линяют ата ҡорҙар йәй 
төләй

ЛИПА I ж йүкә, йүкә ағасы 
ЛИПА II ж\ прост, (фальшивка) ялған 

(ялған ҡағыҙ, һцҙ һ.б. ҡарата)
ЛИПКИИ, ая, ое һылашҡаҡ, йәбешкәк, һа- 

бышҡаҡ; липкий снег һылашҡаҡ ҡар; лйпкая 
глйна һылашҡаҡ балсыҡ; лйпкая бумага йәбеш
кәк ҡағыҙ

ЛИПНУТЬ несоә. 1. к кому-чему йәбешеү, 
һылашыу; глйна лйпнет к лопате балсыҡ кө
рәккә йәбешә 2. разг. һырыу; мухи лйпнут к мё

ду себен балға һырый 3. перен., разг. (приста
вать) тотоноп (кереп, бәйләнеп) барыу, һағы- 
ҙаҡланыу

ЛИПНЯК м (липовая роща) йүкәлек 
ЛЙПОВЫЙ I, -ая, -ое йүкә ...ы; лйповый мёд

йүкә балы; лйповый цвет йүкә сәскәһе
ЛЙПОВЫЙ II, -ая, -ое прост, алдыҡ, ялған; 

лйповый документ алдыҡ документ
ЛИПУЧИИ, -ая, -ее прост, см. липкий
ЛИПОЧКА ж 1. бот. һырлан 2. разг. йә

бешкәк ҡағыҙ (пластырь һ.б.)
Л Й РА І ж 1. муз. лира, саз (музыка ҡоралы) 

2. перен. ижади илһам символы
ЛЙРА II ж лира (Италия һәм Төркиә аҡса 

берәмеге)
ЛИРИЗМ м 1. лит. лиризм (лирик тойғоға 

бай булыу)\ лирйзм пёсни йырҙың лиризмы 
2. (лирическое настроение) нескә тойғо; впасть 
в лирйзм нескә тойғоларға бирелеү 

ЛЙРИК м лирик, лирик шағир 
ЛЙРИКА ж 1. (род художественной ли 

тературы) лирика 2. лирика; лйрика Салавата 
Юлаева Салауат Юлаев лирикаһы 3. перен. 
(эмоциональность) нескә тойғоло (хис)

ЛЙРИКО ДРАМАТИЧЕСКИЙ, ая, ое
1. лит. лирик-драматик; лйрико-драматйческая 
поэма лирик-драматик поэма 2. му з. лирик-дра
матик (йырсының тауышы тураһында)

ЛИРИЧЕСКИИ, -ая, -ое в разн. знач. лирик, 
күтәренке; лирические стихи лирик шиғырҙар; 
лирическое настроение лирик (күтәренке) кә
йеф; лирический тенор муз. лирик тенор ♦ ли
рическое отступление лирик сигенеү; лиричес
кий герой лирик герой

ЛИРИЧНОСТЬ ж нәфислек, хискә бире
леүсәнлек

ЛИРИЧНЫИ, -ая, -ое лирик, күтәренке, хис
ле; лиричный тон лирик тон 

лис м ата төлкө
ЛИСА ж\ ө разн. знач. төлкө; рыжая лиса 

ерән төлкө; чёрно-бурая лиса ҡара төлкө; 
охотиться на лису төлкөгә һунар итеү; ока
заться лисой хәйләкәр булып сығыу, төлкө 
кеүек булыу

ЛИСЕНОК м төлкө балаһы
лйсий, -ья, -ье 1. төлкө ...ы; лйсья шкура

төлкө тиреһе; лйсий след төлкө эҙе 2. төлкө; 
лйсья шапка төлкө бүрек

ЛИСИЦА ж төлкө; красная лисйца ҡыҙыл 
төлкө; лисйца степная ҡарһаҡ (төлкө)

ЛИСИЧКА I ж\ уменьш.-ласк. от лисйца ба
ла төлкө

ЛИСИЧКА II ж һары бәшмәк, селтәр бәшмәк 
лисохвбст м төлкөғойроҡ (ҡыяҡ цлән), 

мысай
ЛИСТ м 1. (мн. лйстья) япраҡ; гераниевый 

лист яран япрағы; лавровый лист лавр япрағы
2. (мн. листы) ҡағыҙ; похвальный лист маҡтау



ЛИХВА
ҡағыҙы 3. (ли. листы) бит, табаҡ; авторский 
лист автор табағы; печатный лист баҫма табаҡ; 
пять листов железа биш табаҡ тимер ♦ дрожать 
как осйновый лист уҫаҡ япрағындай ҡалтыра
ныу, ныҡ ҡалтырау (дерелдәү)

ЛИСТАЖ м; полигр. листаж (баҫма табаҡ 
һаны)

ЛИСТАТЬ несоә. что битләп асып ҡарау (ки
тап һ.б.)

ЛИСТВА ж собир. япраҡтар; молодая листва
йәш япраҡтар

ЛИСТВЕННИЦА ж ҡарағас; лиственница 
сибйрская себер ҡарағасы

ЛИСТВЕННИЧНЫЙ, ая, -ое ҡарағас ...ы; 
лиственничный лес ҡарағас урманы

ЛЙСТВЕННЫЙ, -ая, -ое 1. япраҡлы; 
лиственный лес япраҡлы урман 2. (образую
щийся из листьев) япраҡ; лйственный перегной 
япраҡ серетмәһе

ЛИСТбВКА ж листовка; агитационная лис
товка агитация листовкаһы

листовбй, -ая, -ое 1. япраҡ; листовбй та
бак япраҡ тәмәке 2. табаҡлы; листовая бумага
табаҡлы ҡағыҙ; листовое железо табаҡлы тимер 

ЛИСТОЁДЫ мн. (ед. листоед м); зоол. яп
раҡ ҡуңыҙы

листбк м 1 . уменьш. к лист 1, 2; 
2. (бланк) ҡағыҙ, листок; контрольный листбк 
контроль ҡағыҙ 3 .см . листовка

ЛИСТОПАД м япраҡ ҡойолоу; начался лис
топад япраҡ ҡойола башланы

ЛИТАВРЫ мн. (ед. литавра ж); муз. литав
ра (музыка ҡоралы) ♦ бить в литавры литавра 
һуғыу

ЛИТЁЙНЫЙ, -ая, -ое 1. ҡойоу ...ы; ли
тейный цех ҡойоу цехы 2. в знач. сущ. литейная 
ж литейная (металл иретец, ҡойоу урыны) 

ЛИТЁЙЩИК м ҡойоусы 
ЛИТЕР м; ж.-д. литер (тимер юлда һ.б. буш 

йөрөц йәки льгота менән файҙаланыу өсөн та
нытма)

ЛИТЕРА ж 1. уст. (буква) хәреф 2. полигр. 
металл хәреф

ЛИТЕРАТОР м 1. әҙип, яҙыусы 2. әҙәбиәтсе 
ЛИТЕРАТОРА ж; в разн. знач. әҙәбиәт; баш 

кйрская литература башҡорт әҙәбиәте; изучать 
литературу әҙәбиәтте өйрәнеү

ЛИТЕРАТУРНЫЙ, ая, ое 1. (относящийся 
к литературе) әҙәби, әҙәбиәт ...ы; литера
турное наследство әҙәби мираҫ; литературный 
вечер әҙәбиәт кисәһе 2. (соответствующий 
нормам) әҙәби; литературный язык әҙәби тел 

ЛИТЕРАТУРОВЁД м әҙәбиәтсе, әҙәбиәт 
белгесе

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ с әҙәбиәт ғилеме 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЙ, ая, ое әҙә

биәт ғилеме буйынса; литературоведческие тру
ды әҙәбиәт ғилеме буйынса хеҙмәттәр

ЛИТЕРНЫЙ I, ая, ое (льготный) литерлы; 
литерный билет литерлы билет

ЛИТЕРНЫЙ II, -ая, -ое разг. литерлы, 
хәреф менән билдәләнгән; лйтерное место (в те
атре) литерлы урын

ЛИТИИ м литий (химик элемент, металл) 
литбвский, -ая, -ое литва ...ы, Литва 

...ы; литбвский язык литва теле; литбвский на
род литва халҡы

литбвцы мн. литвалылар, литва халҡы / /  
ед. литовец м литва ир-ты; литовка ж литва 
ҡатын-ҡыҙы

ЛИТбГРАФ м таш баҫмасы, литограф 
ЛИТОГРАФИРОВАТЬ сов., несоә. что 

баҫмала баҫыу, литографияла баҫыу
л и т о г р А ф и я  ж литография (1 . таш 

баҫмала баҫыу 2. таш баҫмала баҫылган һцрәт 
3. таш баҫмала баҫыу цехы)

ЛИТОГРАФСКИЙ, -ая, -ое литография ...ы; 
литографские краски литография буяуҙары 

Л И ТбЙ , -ая, -ое ҡойолған, ҡойоп эшләнгән; 
литые сапогй ҡойоп эшләнгән итек

ЛИТОСФЁРА ж; геол. литосфера (Ер шары
ның өҫкә ҡаты, Ер ҡабыгы)

ЛИТР м литр; литр молока бер литр һөт 
ЛИТРАЖ м; тех. литраж (юлда сарыфә- 

лашан мотор ягыулыгы кцләме)
ЛИ ТРбВЫ Й, -ая, -ое литрлы, бер литр 

һыйышлы
ЛИТЬ несоә. 1. что ағыҙыу, түгеү; лить воду 

һыу түгеү 2. ҡойоу, ҡойолоу; дождь льёт как из 
ведра ямғыр күнәкләп ҡоя 3. тех. ҡойоу; лить 
пушку туп ҡойоу 4. перен. (о свете, запахе) 
түгеү, сәсеү, таратыу ♦ лить воду на мельницу 
чью-л. кемдеңдер тирмәненә һыу ҡойоу; лить 
масло в огонь утҡа кәрәсин һибеү

ЛИТЬЕ с; тех. 1. см. лить 3; литьё чугуна 
суйын ҡойоу 2. собир. ҡойоп яһалған нәмәләр; 
чугунное литьё суйындан ҡойоп яһалған 
нәмәләр

ЛИТЬСЯ несоә. 1. ағыу, түгелеү, ҡойолоу; с 
лица льётся пот биттән тир аға; слёзы льются
күҙ йәше түгелә 2. перен. ағылыу; льётся ме
лодия көй ағыла 3. перен. (распространять
ся — о свете, запахе) таралыу, һибелеү, 
сәселеү; лучй льются нур һибелә 4. страд, от 
лить 1, 3, 4

ЛИФ м лиф; лиф платья күлдәк лифы 
ЛИФТ м лифт; подниматься на лифте лифт 

та күтәрелеү
ЛИФТЁР м и разг. ЛИФТЁРША ж лифтсы, 

лифтёр
ЛИФЧИК м лифчик, күкрәксә 
ЛИХАЧ м; неодобр. дыуамал (алабарман) ке

ше; шофёр-лихач дыуамал шофёр
ЛИХАЧЕСТВО с  дыуамаллыҡ, алабарман

лыҡ; показать лихачество дыуамаллыҡ күрһәтеү 
ЛИХВА: с лихвой артығы менән
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лихо
лйхо с; уст. яманлыҡ, яуызлыҡ ♦ не поми

найте лихом яманлап иҫкә алмағыҙ 
ЛИХОЙМЕЦ м ; уст. ришүәтсе 
лихоймство с; уст. ришүәтселек 
лихбй I, -ая, -ое уст. (злой) яуыз, яман; 

лихбй человек яуыз кеше; лихое дело яман эш 
♦ лиха беда начало башлауы (башлап ебәреүе) 
ғына ҡыйын

лихбй II, -ая, -ое 1. сая, ҡыйыу, тәүәккәл; 
лихбй наездник ҡыйыу һыбай(лы); лихбй чело
век ҡыйыу кеше 2. (задорный) ярһыу, дәртле, 
ялҡынлы; лихая пляска дәртле бейеү; лихая 
песня ялҡынлы йыр 3. (искусный) оҫта; лихбй 
танцор оҫта бейеүсе

ЛИХОЛЁТЬЕ с; у cm. ауыр замана, ауыр 
йылдар

ЛИХОРАДИТЬ несоә. 1. кого-что безл. тап
ма (биҙгәк) тотоу, ҡалтырау, дерелдәү, дерелдә
теү; больного лихорадит ауырыу ҡалтырай 
2. безл.; перен. ығы-зығы сығарыу, буталсыҡ 
килеп сығыу; стройку лихорадит төҙөлөштә бу
талсыҡ килеп сыҡҡан

ЛИХОРАДКА ж 1. тапма, биҙгәк; болеть ли
хорадкой биҙгәк менән ауырыу, биҙгәк тотоу 
2. перен., разг. ығы-зығы, буталсыҡлыҡ; бир
жевая лихорадка биржалағы ығы-зығы

ЛИХОРАДОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (о человеке) 
тапма (биҙгәк) менән ауырыған, тапма (биҙ
гәк) тотҡан; лихорадочный человек биҙгәк 
тотҡан кеше 2. (такой, какой бывает при л и 
хорадке) тапма (биҙгәк) тотҡандағы; лихо
радочный жар тапма тотҡандағы эҫелек 3. пе
рен. ҡабалан, ашығыс; лихорадочная работа 
ҡабалан эш

ЛИЦЕВАТЬ несоә. что 1. әйләндереп тегеү; 
лицевать брюки салбарҙы әйләндереп тегеү 
2. спец, (облицовывать) тышлау

ЛИЦЕВбЙ, -ая, -ое 1. бит ...ы, йөҙ ...ы; ли
цевые мускулы бит мускулдары 2. тышҡы, өҫкө, 
алғы, уң; лицевая сторона здания бинаның алғы 
яғы; лицевая сторона материи туҡыманың уң 
яғы 3. спец. рәсемле, биҙәкле ♦ лицевой счёт 
фин. шәхси счёт

ЛИЦЕИСТ м лицейҙа уҡыусы 
ЛИЦЁЙ м лицей; открыть лицей лицей асыу; 

учиться в лицёе лицейҙа уҡыу
ЛИЦЁЙСКИЙ, -ая, -ое лицей, лицейҙағы 
ЛИЦЕМЁР м юха, ике йөҙлө кеше 
ЛИЦЕМЁРИЕ с ике йөҙлөлөк, эскерлелек 
ЛИЦЕМЁРИТЬ несов. ике йөҙлөлөк күрһә

теү, ике йөҙләнеү
ЛИЦЕМЕРНЫЙ, -ая, -ое ике йөҙлө, эскерле; 

лицемерный человек ике йөҙлө кеше
л и ц е н з и я  ж; эк. лицензия (хөкцмәт та

рафынан бирелгән рөхсәт ҡагыҙы)
ЛИЦЕПРИЙТНЫЙ, -ая, -ое книжн. яҡлау- 

лы, яҡлауға нигеҙләнгән; лицеприятное решение 
яҡлауға нигеҙләнгән ҡарар

Л И Ц б с 1. бит, йөҙ, төҫ, сырай; угрюмое ли
цо ҡараңғы сырай; сердйтое лицо асыулы йөҙ; 
отразйться на лицё йөҙгә сығыу 2. (человек) 
шәхес, кеше; исторйческое лицо тарихи шәхес; 
официальное лицо рәсми кеше 3. грам. зат; ка
тегория лица зат категорияһы; изменение по 
лйцам зат менән үҙгәртеү ♦ в поте лица тир 
түгеп; лица нет на ком төҫө ҡасҡан; знать в ли
цо кого күреп белеү; лицом в грязь не ударить 
йөҙгә ҡыҙыллыҡ килтермәү; лицом к лицу йөҙгә- 
йөҙ (осрашыу, тап килеү); физйческое лицо юр. 
хоҡуҡҡа эйә кеше, физик шәхес; на лицё на 
пйсано что йөҙөнә сыҡҡан; перед лицом кого- 
чего алдында, ҡаршыһында; с лица землй сте
реть юҡ итеү, һәләк итеү; смотреть (глядеть) в 
лицо чему күҙенә ҡарау

ЛИЧЙНА ж 1. битлек, ялған йөҙ; сбросить 
личйну битлекте ташлау, йөҙҙө асыу 2. тех. (у 
замка) йоҙаҡ йөҙлөгө

ЛИЧИНКА ж; зоол. ҡарышлауыҡ; личинка 
бвода уҡра

лйчно нареч. үҙе; явиться лйчно үҙе килеү 
лйчность ж шәхес, шәхсиәт; историческая 

лйчность тарихи шәхес; культ лйчности шәхес 
культы

ЛЙЧНЫЙ, -ая, -ое 1. шәхси; лйчная жизнь
шәхси тормош 2. грам. эйәле, зат; лйчное предло
жение эйәле һөйләм; лйчные местоимения зат ал
маштары ♦ лйчный состав бар булған хеҙмәт
кәрҙәр (предприятиеның, хәрби бцлектең һ.б.) 

ЛИШАИ м; мед. тимрәү 
ЛИШАИНИК м лишай, мүк (ташта, агас ҡа

йырында цҫкән тцбән төҙөлөшлө ябай цҫемлек) 
ЛИШАТЬ несов. см. лишйть 
ЛИШАТЬСЯ несоә. 1. см. лишйться

2. страд, от лишать
ЛИШЁНИЕ с 1. см. лишйть, лишйться; ли 

шёние свободы иректән мәхрүм итеү 2. обычно 
мн. лишения мохтажлыҡ, фәҡирлек; терпеть ли
шения мохтажлыҡ кисереү

ЛИШИТЬ сов. кого-что мәхрүм итеү, 
-һыҙ/-һеҙ ҡалдырыу; лишйть свободы иректән 
мәхрүм итеү; лишйть помощи ярҙамһыҙ ҡалды
рыу; лишйть прав хоҡуҡтан мәхрүм итеү ♦ ли
шйть жйзни кого үлтереү

ЛИШИТЬСЯ сов. кого-чего мәхрүм булыу 
(ҡалыу), яҙыу, юғалтыу, -һыҙ/-һеҙ ҡалыу; ли
шйться доверия ышаныс юғалтыу; лишйться 
рассудка аҡылдан яҙыу; лишйться зрения 
һуҡырайыу

ЛЙШНИЙ, яя, ее 1. (избыточный) артыҡ; 
лйшний скот артыҡ мал 2. (ненужный) артыҡ, 
кәрәге булмаған; лйшний разговор артыҡ хәбәр
3. (дополнительный) тағы; взглянуть лйшний 
раз тағы бер тапҡыр ҡарап алыу ♦ без лйшних 
слов артыҡ һөйләнеп тормай; не будет лйшним 
эсте тишмәҫ; сказать лйшнее ярамағанды әйтеп 
ташлау; считать лйшним артыҡһыныу



ЛИШЬ частица и союз 1. частица (для вы
деления, ограничения; в значении “только") ба
ры (тик) бер генә, фәҡәт, ғына (генә, ҡына, 
кенә); лишь о себе заботиться фәҡәт үҙ яйын 
ҡарау; у меня лишь одна забота минең тик бер 
генә ҡайғым бар

2 . союз (для присоединения придаточных 
предложений времени, цели', в значении “как 
только", “только для того чтобы") ғына, генә, 
ҡына, кенә, -гас та/-гәс тә, уҡ/үк; лишь только 
солнце взошло, мы встали беҙ ҡояш ҡалҡҡас та 
торҙоҡ

ЛОБ м маңлай; широкий лоб киң маңлай; 
складки на лбу маңлайҙағы һырҙар ♦ на лбу на 
пйсано маңлайына яҙып ҡуйылған (кцренеп то
ра, ап-асыҡ); лоб в лоб ҡара-ҡаршы барыу (ос
рашыу Һ.б.); что в лоб, что по лбу барыбер 

ЛОБАСТЫЙ, -ая, -ое прост, киң маңлайлы 
ЛОБЗАТЬ несов. кого-что; уст., трад.-по

эт. үбеү
Л бБ ЗИ К  м; тех. лобзик (йоҡа тар бысҡы) 
ЛОБКбВЫ Й, -ая, -ое анат. түмһәкәй ...ы; 

лобковые кости түмһәкәй һөйәктәре
ЛбБНЫ Й, -ая, -ое маңлай ...ы; лобная кость 

маңлай һөйәге ♦ лобное место ист. ҡалҡыу 
урын (батша бойороҡтарын шлан итец, ке
шеләрҙе язалау урыны)

ЛО БО ВбЙ, -ая, -ое спец. 1. (направленный 
в упор) ҡапма-ҡаршы, ҡаршы, туп-тура; лобо
вой ветер ҡаршы ел 2. (передний) алдағы, алғы; 
лобовое стекло машины машинаның алғы 
быялаһы

ЛОБОГРЁЙКА ж лобогрейка, урғыс машина 
Л О БбК  м; анат. түмһәкәй 
ЛОБОТРЙС м; прост, эшлекһеҙ, ялҡау 
ЛОБОТРЙСНИЧАТЬ несов.; прост, эшһеҙ 

йөрөү, ялҡаулыҡҡа бирелеү
ЛОВ м см. ловйть 1; лов рыбы балыҡ тотоу 
ЛОВЕЛАС м аҙғын, йөрөмтәл (ҡатын- 

ҡыҙҙар артынан кцп йөрөцсе аҙгын ир)
ЛОВЁЦ м (рыболов) балыҡсы, балыҡ аулау

сы; (охотник) аусы, һунарсы ♦ на ловца и 
зверь бежйт бирәм тигән ҡолона сығарып ҡуйыр 
юлына

ЛОВИТЬ несов. кого-что 1. тотоу, ҡаптырыу 
(ҡармаҡҡа), эләктереү (ҡапҡата), аулау; ло
вйть рыбу балыҡ ҡаптырыу; ловйть мяч туп то
тоу; ловйть зверя капканом йәнлекте ҡапҡанға 
эләктереү 2 . (выслеживать кого-л., чтобы за
держать) туҡтатыу, тотоу; ловйть преступника 
енәйәтсене тотоу 3. перен. тотоу, тура килтереү 
♦ ловйть взгляд ҡарашын тотоу; ловйть на 
слове кого: 1) һүҙендә торорға мәжбүр итеү; 2 ) 
һүҙен эләктереп алыу; ловйть рыбу в мутной во
де кеше ҡазаһынан файҙаланып ҡалыу, болған
сыҡ һыуҙа балыҡ тотоу; ловйть мух ел ҡыуыу 

ЛОВИТЬСЯ несов. 1. ҡабыу, эләгеү, тотолоу 
2. страд, от ловйть

ЛОГОПЕД
ЛОВКАЧ м; разг. сос, таһыллы, йылғыр 

(үткер) кеше
ЛбВКИ Й , ая, ое 1. (подвижный, гибкий) 

сос, таһыллы, етеҙ, йылғыр; ловкий парень йыл
ғыр егет; ловкий в движениях етеҙ хәрәкәтле, 
хәрәкәтсән 2. (искусный) оҫта; ловкий наездник 
(атта) оҫта йөрөүсе 3. (хитрый, изворотливый) 
хәйләле, мут, оҫта; ловкий шаг оҫта аҙым 
4. разг. (удобный) яйлы, уңайлы; ловкое седло 
яйлы эйәр

лбвкость ж оҫталыҡ, сослоҡ, таһыллыҡ, 
етеҙлек, йылдамлыҡ; проявить лбвкость сослоҡ 
күрһәтеү

лбвля ж 1. см. ловйть; ловйть медведя
айыу алыу (аулау); лбвля силками тоҙаҡ менән 
тотоу; рыбная лбвля балыҡ тотоу

ЛОВУШКА ж; в разн. знач. ау, тоҙаҡ, 
ҡапҡан, ауын, тәпе; ловушка для птиц ауын; ло
вушка для медведя айыу тәпеһе; ставить ло
вушку ау ҡороу; попасть в ловушку ҡапҡанға 
эләгеү; строить ловушку ҡапҡан ҡороу; минная 
ловушка воен. миналарҙан ҡоролған тоҙаҡ

лбвчий, -ая, -ее 1. һунар ...ы; ловчая 
птйца һунар ҡошо (бөркөт, шоңҡар һ.б.) 
2 . (служащий для ловли) йәнлек тотоу өсөн 
ҡоролған; лбвчая яма һунар соҡоро 

ЛОВЧИТЬ несов/, прост, хәйләләү 
ЛОГ м ҡул, ҡулауыҡ, үҙән 
ЛОГАРИФМ м; мат. логарифм (дәрәжә 

кцрһәткесе); таблйца логарйфмов логарифм 
таблицаһы

ЛОГАРИФМИРОВАТЬ сов., несов. что; 
мат. логарифмлау (бирелгән һандың логариф
мын табыу)

ЛОГАРИФМИЧЕСКИЙ, -ая, -ое мат. лога
рифм ...ы; логарифмическая линейка логарифм 
линейкаһы

ЛбГИКА ж; в разн. знач. логика; фор
мальная логика формаль логика; логика пове
дения тәртип логикаһы

ЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое логик, логика; ло
гические законы логика закондары (ҡанунда
ры); логические категории логика категория
лары; логическое ударение лингв, логик 
баҫым

ЛОГИЧНОСТЬ ж логикаға нигеҙләнгән бу
лыу, аҡылға (башҡа) һыймалы (һыя торған) бу
лыу, ятышлы булыу

ЛОГИЧНЫЙ, -ая, -ое 1. логик, логикаға ни
геҙләнгән; логичные доводы логикаға ни
геҙләнгән дәлилдәр 2 . (последовательный) эҙмә- 
эҙлекле, дөрөҫ, законлы; логйчный подход эҙмә- 
эҙлекле ҡараш

ЛбГОВИЩ Е и ЛбГОВО с; прям., перен. өң, 
оя, ятаҡ (кейек-йәнлектең ятып йөрөгән уры
ны); волчье логово бүре ояһы; логово врага пе
рен. дошман өңө

ЛОГОПЁД м логопед, логопедия белгесе
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ЛОГОПЕДИЯ
логопЁдия ж логопедия (педагогиканың 

телмәр етешһеҙлектәрен, тотлоғоуҙы, һаҡау - 
лыҡты бөтөрөц ысулдарын өйрәнецсе бцлеге) 

лбджия ж лоджия; квартира с лоджией 
лоджиялы фатир

Л бДК А  ж кәмә, ҡайыҡ; парусная лодка 
елкәнле кәмә; резиновая лодка резина кәмә; 
подводная лодка һыу аҫты кәмәһе; кататься на 
лодке кәмәлә йөрөү

ЛбДОЧНИК м кәмәсе
ЛСЗДОЧНЫЙ, ая, -ое кәмә ...ы; лодочная 

станция кәмә станцияһы
ЛОДЫЖКА ж\ анат. шайтан ашығы, бәкәл 
ЛбДЫРНИЧАНЬЕ с; разг. см. лодырничать 
ЛбДЫРНИЧАТЬ несов.', разг. ялҡауланыу, 

ялҡаулыҡҡа бирелеү
Л бДЫ РЬ м\ разг. ялҡау, эш һөймәҫ кеше; 

отъявленный лодырь ата ялҡау ♦ лодыря гонять
прост, түшәмгә төкөрөп ятыу, эшһеҙ тик йөрөү 

Л бЖ А  I ж; театр, ложа; сидеть в ложе до
жала ултырыу

Л бЖ А  II ж ложа (масондар ойошмаһы 
бцлеге)

Л бЖ А  III ж; уст. ѳоен. ложа (мылтыҡтың, 
автоматтың ағас өлөшө)

ЛОЖБИНА ж уйпат (уйһыу) урын, тар үҙәк; 
деревня расположена в ложбйне ауыл уйһыу 
урында ултырған

Л бЖ Е  I с 1. уст., трад.-поэт. түшәк; 
брачное ложе никах түшәге 2. (русло) үҙәк, 
йырҙа; лбже рекй йылға үҙәге ♦ прокрустово 
ложе Прокруст ҡалыбы (тар, ҡыҫыҡ цлсәм) 

Л бЖ Е  II с; воен. см. ложа III 
ЛбЖ ЕЧКА ж; уменьш. от ложка 1 ♦ болйт 

под ложечкой күкрәк ауыҙы ауырта
ЛбЖ ЕЧНИК м 1. (мастер) ҡалаҡсы, ҡалаҡ 

яһаусы 2 . ҡалаҡтар шаҡылдатып уйнаусы 
ложйться несов. см. лечь 
Л бЖ К А  ж 1. ҡалаҡ; чайная ложка балғалаҡ; 

деревянная ложка ағас ҡалаҡ; столовая ложка 
аш ҡалағы; есть ложкой ҡалаҡ менән ашау
2. мн. ложки ҡалаҡтар (ҡалаҡ рәцешендәге ха
лыҡ музыка ҡоралы) ♦ ложка дёгтя в бочке мё
да бер ҡалаҡ дегет бер мискә балды боҙор; в час 
по чайной ложке онотҡанда бер (әкрен)

лбжность ж ялғанлыҡ, алдаҡ 
лбжный, -ая, -ое 1. ялған; лбжный доку

мент ялған документ; ложные слухи ялған 
хәбәрҙәр 2. (мнимый, притворный) яһалма, 
уйҙырма, алдаҡ; ложная атака яһалма атака
3. тәбиғи булмаған; ложное самолюбие яһалма 
мин-минлек ♦ лбжный шаг хата аҙым; ложное 
положение ҡыйын (асыҡланмаған) хәл

ЛОЖЬ ж ялған (һүҙ), алдаҡ; наглая ложь 
оятһыҙ алдаҡ; распространять ложь ялған һүҙ 
таратыу

ЛОЗА ж 1. (ива) тал 2. (стебелъ) сыбыҡ, 
һыйғыр сыбыҡ; ивовая лоза тал сыбығы

ЛОЗИНА ж\ разг. 1. см. лоза 1; 2. (ивовый 
прут) тал сыбығы

ЛОЗНЯК м собир. таллыҡ 
ЛбЗУНГ м лозунг; выдвинуть лозунг лозунг 

күтәреп сығыу
ЛОКАЛИЗАЦИЯ ж см. локализовать, лока

лизоваться; локализация пожара янғын тара
лыуға юл ҡуймау

ЛОКАЛИЗЙРОВАТЬ сов., несов. см. лока
лизовать

ЛОКАЛИЗОВАТЬ сов., несов. что сикләү, 
таралыуҙан туҡтатыу, локалләштереү; локализо
вать эпидемию эпидемияны локалләштереү 

ЛОКАЛИЗОВАТЬСЯ 1. сов., несов. йәйе
леүҙән туҡтау, таралмау, ситкә сыҡмау, ло- 
калләшеү; эпидемия локализовалась эпидемия 
таралманы 2. несов. страд, от локализовать 

ЛОКАЛЬНЫЙ, -ая, -ое локаль, билдәле бер 
урынға бәйле, урындағы; локальная война ло
каль һуғыш

ЛОКАТОР м ; тех. локатор 
ЛОКАУТ м локаут (эш урынын ябып, эш

селәрҙе кцпләп эштән сығарыу)', объявйть ло
каут локаут иғлан итеү

ЛОКАУТЙРОВАТЬ сов., несов. кого-что 
локаут белдереү

ЛОКОМОБЙЛЬ м локомобиль 
ЛОКОМОТИВ м локомотив; машинист локо

мотива локомотив машинисы
лбкон м бөҙрә (бөҙрә сәс шәлкеме) 
ЛбКОТЬ м терһәк; опереться на локоть тер 

һәкләнеү, терһәккә таяныу; починйть локоть ру
башки күлдәк терһәген ямау ♦ локти (себе) ку
сать терһәкте тешләү (үкенеү); чувство локтя 
берҙәмлек тойғоһо

ЛОКТЕВОЙ, -ая, -ое терһәк ...ы; локтевая 
кость терһәк һөйәге

ЛОМ I м лом; долбйть лбмом лом менән тишеү 
ЛОМ II м собир. металл һынығы, тимер- 

томор
ЛОМАНЫЙ, -ая, -ое 1. ватыҡ, ватылған, 

һынған; ломаный замок ватыҡ йоҙаҡ 2. перен. 
(исковерканный, неправильный — о речи, язы
ке) боҙолған, боҙоп әйтелгән ♦ ломаная линия 
мат. һыныҡ һыҙыҡ; ломаного гроша не стоит 
һуҡыр тин дә тормай

ЛОМАТЬ несов. 1. что ватыу, һындырыу; 
ломать игрушку уйынсыҡты ватыу; ломать 
сучья ботаҡтарҙы һындырыу 2. емереү, боҙоу; 
ломать сарай һарайҙы емереү; ломать печь ме
йесте боҙоу 3. перен. ватыу, емереү, үҙгәртеү; 
ломать старые порядки иҫке тәртиптәрҙе емереү 
♦ копья ломать из-за чего әрләшеү, талашыу; 
ломать голову над чем баш ватыу; ломать руки 
өҙгөләнеү, ни эшләргә белмәү; ломать шапку пе
ред кем баш эйеү; ломать спйну бил бөгөү

ЛОМАТЬСЯ несов. 1. һыныу, ватылыу, онта
лыу; сухйе сучья легко ломаются ҡоро ботаҡтар



лось
тиҙ һына; лёд ломается боҙ ватыла 2. перен. 
боҙолоу, үҙгәреү; его характер ломается уның 
холҡо боҙола 3. перен. (кривляться, жеманни
чать) наҙланып ҡыланыу, борғаланыу; не ло
майся! ҡыланма! 4. страд, от ломать

ЛОМБАРД м ломбард; заложить вещи в лом
бард әйберҙе ломбардҡа һалыу

ЛОМИТЬ несоә. 1. что; разг. эйеү, бөгөү, 
һығылдырыу; ветер ломит ветки ел ботаҡтарҙы 
эйә 2. разг. (валить толпой) тапап килеү (ба
рыу), инеп килеү; народ так и ломит халыҡ та
пап килә 3. что и без доп. безл. һыҙлау; лбмит 
в суставах быуындар һыҙлай; тёло лбмит тән 
һыҙлай (ватылып килә)

ЛОМИТЬСЯ несоә. 1. (гнуться под тяжес
тью) эйелеп (бөгөлөп, һығылып) төшөү; полки 
ломятся от тяжести книг кәштә китап ауыр
лығынан һығылып төшкән (һығылған) 2. разг. 
(идти напролом) баҫып килеү, тапап барыу, 
емереп алып барыу; ломйться в дверь ишекте 
емереп алып барыу ♦ ломйться в открытую 
дверь асыҡ ишекте емереп инеү (билдәле булган 
нәмәне иҫбат итергә тырышыу)

ЛбМ КА ж см. ломать
лбмкий, -ая, -ое 1. (хрупкий) мурт, ваты- 

лыусан, ыуалыусан, һыныусан; ломкое дерево 
мурт ағас 2. (о голосе) үҙгәреүсән, күсеүсән 

лбмкость ж һыныусанлыҡ 
ЛОМОВИК м ; разг. ломовой, йөк ташыусы 
ЛОМОВСЗИ, -ая, -ое йөк ...ы; ломовая 

лошадь йөк аты
ЛО М бТА ж; разг. һыҙлау, һыҙланыу, 

һынығыу (быуындарға ҡарата); ломота в пояс
нице бил һыҙлау

ломбть ж телем, һыныҡ ♦ отрезанный ло
мбть ситләшкән, ятҡа әйләнгән кеше

лбно с; трад.-поэт. ҡуйын, ҡосаҡ; выйти 
на лоно природы тәбиғәт ҡосағына сығыу

ЛбПАСТНЫ Й, ая, ое ҡалаҡ(лы), кө- 
рәк(ле); лопастное колесо ҡалаҡлы тәгәрмәс; 
лопастный лист бот. кәрәк япраҡ

ЛбПАСТЬ ж ҡалаҡ, кәрәк башы; лопасть 
винта винт башы; лопасть заступа осло тимер 
кәрәк башы

ЛОПАТА ж кәрәк; деревянная лопата ағас 
кәрәк; железная лопата тимер кәрәк; копать 
землю лопатой ерҙе кәрәк менән ҡаҙыу ♦ боро
да лопатой кәрәк һаҡал

ЛОПАТКА ж 1. уменьш. от лопата 2. анат. 
ҡалаҡ һөйәге 3. ҡалаҡ; лопатка для размешива
ния теста ҡамыр болғау ҡалағы ♦ положйть на 
обе лопатки кого: 1) спорт, арҡаһына әйләнде
рел (салҡан) һалыу, йығыу; 2 ) еңеү, еңеп сығыу 

ЛбПАТЬ несоә. что; прост, тығыныу, туй
маҫтай булып (емереп) ашау

ЛОПАТОЧКА ж; этн. мәләү, ҡалаҡ; ло
паточка для конопачения мүк ҡалағы; лопаточ
ка для сгребания пчелиного роя ҡорт ҡалағы

ЛбПАТЬСЯ несоә. 1. ярылыу, шартлау, сат
нау; лопаться от холода һыуыҡҡа сатнау 2. пе
рен., разг. (терпеть крах) бөлөү, юҡҡа сығыу, 
бөтөү ♦ терпение лопается түҙемлек бөтә, түҙер
лек (сыҙарлыҡ) әмәл ҡалмай

ЛбПНУТЬ сов. 1. ярылыу, шартлау, сатнау, 
ватылыу, өҙөлөү; стакан лопнул стакан шартла
ны; струна лопнула ҡыл өҙөлдө 2. (о нарыве, 
гнойнике и т.п.) һытылыу 3. перен., разг. (по
терпеть крах) бөлөү, юҡҡа сығыу, бөтөү; всё 
дело лопнуло бөтә эш юҡҡа сыҡты ♦ терпение 
лопнуло сыҙар хәл ҡалманы

ЛОПОТАТЬ несоә. что и без доп.; разг. бы
тылдау, бытырлау

ЛОПОУХИЙ, -ая, -ое 1. разг. ҡарпыш, һал
пы (ҡолаҡ); лопоухий щенок һалпы ҡолаҡлы 
көсөк 2. прост, (простоватый — о человеке) 
хәйләһеҙ, бер ҡатлы (кеше)

ЛОП^Х м 1. бот. дегәнәк, әрекмән; лист ло
пуха дегәнәк япрағы 2. перен. (о глупом челове
ке, простаке) хәйләһеҙ (эскерһеҙ, бер ҡатлы) 
кеше

ЛОПУХбВЫ Й, -ая, -ое дегәнәк ...ы; лопу- 
хбвые заросли дегәнәк ҡыуаҡтары; лопухбвый 
лист дегәнәк япрағы

ЛОПУШНИК м дегәнәклек 
ЛОРД м лорд (Англияла нәҫелдән килгән 

югары дворянлыҡ титулы һәм шул титулдағы 
кеше); палата лбрдов лордтар палатаһы 

ЛОРНЁТ м лорнет (тотҡалы кцҙлек) 
ЛОСЕНОК м мышы балаһы 
ЛОСИНА ж 1. (выделанная кожа лося или 

оленя) мышы күне 2. (мясо) мышы ите 3. лосйны 
мн. (плотно облегающие штаны) лосины

ЛОСЙНЫЙ, -ая, -ое мышы ...ы; лосйное 
мясо мышы ите; лосиные рога мышы мөгөҙө 

ЛОСК м; прям., перен. (глянец, блеск) ялты
рауыҡ, ялтыр; сапогй с лоском ялтырауыҡлы 
итек; внешний лоск тышҡы ялтырауыҡ ♦ лоск 
сошёл с кого кикреге төшкән

ЛбСКУТ м собир. киҫәктәр, ҡалдыҡ-боҫтоҡ 
(мәҫ., кцн эшкәртецҙә)

ЛОСКУТ м ҡорама, ҡыйыҡ, ҡырҡынды; со
бирать лоскутья ҡорама йыйыу; сшивать лос
куты ҡорама ҡорау

ЛОСКУТНЫЙ, -ая, -ое ҡорама; лоскутное 
одеяло ҡорама юрған

ЛОСНИТЬСЯ несоә. 1. йылҡылдау; кбни 
лоснятся аттар йылҡылдап тора 2. ялтырау, 
ҡайышланып китеү; рукава лоснятся еңдәр ҡай
ышланып киткән

ЛОСОСЕВЫЙ, ая, ое 1. һөмбаш ...ы; лосо
сёвый завод һөмбаш үрсетеү заводы 2. ө знач. 
сущ. лососёвые мн.; зоол. һөмбаштар, һөмбаш 
һымаҡтар

ЛОСОСЙНА ж һөмбаш ите 
лосбсь м һөмбаш (балыҡ) 
лось м мышы; лосиха ж инә мышы
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лосьон
лосьбн м лосьон (битте, ҡулды һ.б. 

таҙартыу өсөн хуш еҫле шыйыҡса) 
ЛОСЙТИНА ж мышы ите 
лосйтник м 1. (охотник) мышы аулаусы 

2 . (помещение) мышы кәртәһе (ялан кәртә) 
ЛОТ м; мор. лот (һыу тәрәнлеген цлсәгес) 
ЛОТЕРЕЙНЫЙ, -ая, -ое лотерея ...ы; лоте

рейный билёт лотерея билеты
ЛОТЕРЁЯ ж лотерея; выиграть в лотерею 

лотереяға отоу
лотб с нескл. лото (отош уйыны) 
лотбк м 1. (у разносчиков) тартма, лоток 

(һатыу итец өсөн) 2. (жёлоб) улаҡ; мельнич
ный лотбк тирмән улағы 

лбтос м лотос (цҫемлек)
ЛОТбЧНИК м и ЛОТбЧНИЦА ж лотокта 

һатыусы
ЛОТбЧНЫЙ, -ая, -ое лоток ...ы, лотоктан; 

лоточная торговля лотоктан һатыу итеү
ЛОХАНКА и ЛОХАНЬ ж лаҡан; лохань во

ды бер лаҡан һыу
ЛОХМАТИТЬ несоә. кого-что; разг. 

туҙҙырыу, болартыу, туҙғытыу
ЛОХМАТИТЬСЯ несоә. туҙыу, туҙғыу, бо

ларыу
лохмАтый, -ая, -ое 1. ялбыр (йөнлө), 

йөнтәҫ; лохматый пёс ялбыр эт 2. боларған, 
туҙған, туҙғыған; лохматые волосы туҙған сәс 

лохмбтья только мн. иҫке-моҫҡо; ходить 
в лохмотьях иҫке-моҫҡо кейеп йөрөү

лбхмы только мн.; прост, кейеҙләнгән сәс, 
йөн

лбция ж; спец, лоция
ЛбЦМАН м 1. мор. лоцман (фарватерҙы 

яҡшы белецсе һәм унан суднолар цткәрецсе) 
2. зоол. диңгеҙ балығының бер төрө

ЛОШАДЙНЫЙ, ая, ое 1. ат ...ы; лоша 
дйное ржанье ат кешнәүе 2. разг. (очень креп
кий — о здоровье) аттай, ат кеүек ♦ лошадйная 
сйла тех. ат көсө (ҡецәт цлсәц берәмеге)', ло
шадйная доза күп күләмдәге доза (саманан 
тыш ҙур доза)

ЛОШАДНИК м; разг. 1. атһөйәр, ат яратыу
сы 2 . ат сауҙагәре

ЛбШ АДЬ ж йылҡы, ат; беговая лошадь 
бәйге аты; верховая лошадь менге ат; рабочая 
лошадь эш аты; запрягать лошадь ат егеү; 
лошадь с пятном на лбу ҡашҡа ат

ЛОШАК м ҡасыр (ишәк менән ашырҙан 
тыуган йорт хайуаны) ♦ от лошака ни 
лошадь, ни осёл не родится ҡасырҙан ат та тыу 
маҫ, ишәк тә тыумаҫ

ЛОЩЁНЫЙ, ая, ое 1. ашлы; лощёная 
ткань ашлы туҡыма 2. ялтыратылған, шыма; ло
щёная бумага ялтыр (шыма) ҡағыҙ 3. перен. 
ҡупшы, ҡупшыҡай; лощёный молодой человек
ҡупшы егет

лощильный, -ая, -ое ялтыратҡыс, ялты
рата торған; лощильный каландр ялтыратҡыс 
машина

ЛОЩЙНА ж уйһыулыҡ, үҙән, ҡул 
ЛОЩЙТЬ несоә. что ялтыратыу, шымартыу; 

лощйть бумагу ҡағыҙҙы ялтыратыу
лойльность ж лояллек, лояль ҡараш 
ЛОЙЛЬНЫЙ, ая, ое лояль; лояльный чело 

вёк лояль кеше; лояльное отношение лояль 
мөнәсәбәт

ЛУБ м 1. (волокнистая ткань растений) 
ҡабыҡ, ҡайыр, күшкә (ҡайында)', санки из луба 
ҡабыҡтан эшләнгән сана 2 . (лыко) ҡурыз, сей 
йүкә, һалабаш; надрать луб һалабаш һыҙырыу 
3. (волокнистая ткань льна и т.п.) сүс

Л У БбК  м і .  (пласт волокна растений) ҡа
быҡ; лукошко из луба ҡабыҡ тубал; замачивать 
лубкй для мочала ҡабыҡ батырыу 2. мед. ҡабыҡ, 
талыҡ (һынган һөйәкте ҡуҙгатмай тотоу өсөн 
ҡуйыла) 3. иск. лубок (рәсем баҫып сыгарыу 
өсөн өҫтөнә соҡоп һцрәт яһалган йцкә таҡта) 

Л У БбЧ Н Ы Й , -ая, -ое 1 . см. лубяной 
2 . ҡабыҡҡа төшөрөлгән (рәсем) 3. тупаҫ, урам 
...ы; лубочная литература урам әҙәбиәте

ЛУБЯНбЙ , -ая, -ое 1. ҡабыҡтан яһалған, 
ҡабыҡ ...ы; лубяные сани ҡабыҡ сана; лубяная 
крыша ҡабыҡ түбә 2. сүсле; лубяные культуры 
сүсле культуралар 

ЛУГ м болон, туғай 
ЛУГОВбДСТВО с; с.-х. болонсолоҡ 
ЛУГОВбЙ, -ая, -ое болон ...ы, туғай ...ы; лу

говое сёно туғай бесәне
ЛУДИЛЬЩ ИК м ҡурғашлаусы, ҡурғаш 

ялатыусы
ЛУДИТЬ несов. что ҡурғашлау, ҡурғаш 

йүгертеү
Л^Ж А ж күләүек; лужи на дороге юлдағы 

күләүектәр; угодйть в лужу күләүеккә баҫыу 
♦ сесть в лужу төп башына ултырыу, тишек 
кәмәгә ултырыу

ЛУЖАЙКА ж аҡлан, болон; лесная лужайка
урман аҡланы; играть на лужайке аҡланда 
уйнау

ЛУЖЁНИЕ с см. лудйть
ЛУЖЕНЫИ, -ая, -ое ҡурғашлы, ҡурғаш 

йүгертелгән, ҡурғашланған; лужёная кастрюля 
ҡурғаш йүгертелгән кәстрүл

ЛЁЗА ж; спец. луза (бильярд әҫтәленең 
селтәр ҡуйылған тишеге)

ЛУЗГА ж собир. ҡабыҡ; лузга подсолнечни
ка көнбағыш ҡабығы

ЛЁЗГАТЬ несоә. что', прост, ярыу, ашау 
(мәҫ., көнбағыш, сәтләцек һ.б.)

ЛУК I м (растение) һуған, йыуа; связка 
лука бер бау һуған; лук-севбк ваҡ һуған (ор
лоҡ)', лук чернушка орлоҡ һуғаны; дйкий лук 
йыуа; репчатый лук башлы һуған; лук-порёй 
киң ҡыяҡлы һуған



ЛУЧШИЙ
ЛУК II м (оружие) ян, йәйә; стрелять из 

лука йәйәнән (яндан) атыу
ЛУКА ж 1. (край седла) ҡаш, ҡашаға; пе

редняя лука седла эйәрҙең алғы ҡашы 2. (из
гиб) бөгөл; лука рекй йылға бөгөлө

ЛУКАВЕЦ м; разг. хәйләкәр (мут) кеше 
ЛУКАВИТЬ несоә. хәйлә (мәкер) ҡороу 
ЛУКАВО нареч. хәйлә менән, мәкерләнеп 
ЛУКАВСТВО с 1. мәкерлелек, мәкер, хәйлә

2. (игривость) шаянлыҡ, мәрәкәселлек 
ЛУКАВЫЙ, -ая, -ое 1. мәкерле; лукавый че

ловек мәкерле әҙәм 2. (игривый) шаян, уйын
саҡ, мәрәкәсел 3. сущ. лукавый м; разг. ен, шай
тан; лукавый попутал шайтан араға төштө, шай
тан яңылыштырҙы

ЛУКОВИЦА ж 1. бот. һуған(баш); лукови
ца лйлии ләлә һуғанбашы 2. (головка лука) бер 
баш һуған; две луковицы ике баш һуған
3. анат. төп, тамыр; луковица волоса сәс төбө
4. (купол) сиркәү көмбәҙе 

ЛУКОВИЧНЫЙ, -ая, -ое 1. һуғанбаш ...ы;
луковичные растения һуғанбаш үҫемлектәр 2. в 
знач. сущ. луковичные мн.; бот. һуғанбашлы- 
лар, йыуа үҫемлектәр

ЛУКОВЫЙ, -ая, -ое һуған ...ы; луковые се
мена һуған орлоғо ♦ горе луковое шутл. биса
ра, меҫкенкәй

ЛУКОМбРЬЕ с; уст. диңгеҙ ҡултығы 
Л У К бПТКО с ҡуҙы, тубал, тырыз; одно лу

кошко ягод бер тырыз еләк ♦ каково лукошко, 
такова и крышка силәгенә күрә ҡапҡасы

ЛУНА ж 1. ай; полная луна тулған ай; све
тящая луна яҡты ай; затмение луны ай тотолоу; 
серп луны ай урағы 2. астр, (спутник плане
ты) эйәрсән; девять лун Сатурна Сатурндың 
туғыҙ эйәрсәне ♦ как с луны свалился күктән 
төшкәндәй (төшкән һымаҡ)

Л^НА ПАРК м луна-парк 
ЛУНА РЬІБА ж айбалыҡ 
ЛУНАТИЗМ м; мед. илереү, һаташыу, луна- 

тиклыҡ (ауырыу)
ЛУНАТИК м; разг. илерек, лунатик (йоҡо

һонда һаташып тороп йөрөгән кеше)
Л^НКА ж 1. соҡорсоҡ, соҡор, оя; лунка зуба 

теш соҡоро 2. рыб. мәке
ЛЕННИК ж; разг. лунник (аша төшкән 

ракета)
ЛУННЫЙ, -ая, -ое ай ...ы, айлы; лунная 

ночь айлы тѳн; лунный свет ай яҡтыһы; лунное 
затмение ай тотолоу ♦ лунный год ай йылы (ай 
календары менән иҫәпләнгән йыл оҙонлоғо — 
ҡояш йылынан 11 көнгә кәм)

ЛУ Н О ХбД м ; спец, луноход 
ЛУНЬ м көйгәнәк (ҡош)\ лунь болотный һаҙ 

көйгәнәге; лунь луговой ялан көйгәнәге; лунь 
степной дала көйгәнәге ♦ седой как лунь сал 
сәсле

ЛЗЧІА ж лупа (ҙурайтып кцрһәтә торган 
быяла)

ЛУПИТЬ несоә.', прост. 1. что (очищать от 
коры, шелухи) һыҙырыу, һыҙыртыу, әрсеү; лу- 
пйть лйпу йүкә һыҙырыу 2. кого (бить) ярыу, 
йоҙроҡлап туҡмау, дөмбәҫләү; лупйть друг друга 
дөмбәҫләшеү ♦ лупйть глаза күҙ аҡайтыу

ЛУПИТЬСЯ несоә.', разг. 1. (шелушиться) 
төләү, ҡауаҡланып һыҙырылыу, һыҙырылып 
(ҡубырсып) төшөү, ҡубыу; кожа лупится тире 
төләй (ҡауаҡланып ҡуба)', штукатурка лупится 
штукатурка ҡубып төшә 2. страд, от лупйть 1 

ЛУПОГЛАЗЫЙ, -ая, -ое прост, аҡыш күҙ 
ЛУЧ м 1. нур, яҡтылыҡ; лучй солнца ҡояш 

нурҙары; утренние лучй таң нурҙары; озаряться 
лучами нурға (яҡтылыҡҡа) күмелеү 2. перен. 
нур, сатҡы; луч надежды өмөт сатҡыһы 3. мн. 
лучй; физ. нурҙар; ультрафиолетовые лучй уль 
трофиолет нурҙар; испускать лучй нур сәсеү 

ЛУЧЕВбЙ, -ая, -ое ө разн. знач. нур ...ы; 
лучевая энергия нур көсө ♦ лучевая кость 
анат. беләк һөйәге; лучевая болезнь мед. нур 
ауырыуы

ЛУЧЕЗАРНЫЙ, -ая, -ое 1. нурлы, балҡып 
(нур һибеп) торған; лучезарная звезда нурлы 
йондоҙ 2. перен. ҡыуаныслы, бәхетле, шатлыҡ
лы; лучезарные надежды ҡыуаныслы өмөттәр; 
лучезарная улыбка шатлыҡлы йылмайыу

ЛУЧЕИСПУСКАНИЕ с; физ. нур һибеү 
(сәсеү)

ЛУЧЕПРЕЛОМЛЕНИЕ с; физ. нур һы 
нылышы

ЛУЧЙНА и ЛУЧЙНКА ж сыра; щипать лу 
чйну сыра телеу; жечь лучйну сыра яндырыу 

ЛУЧИСТЫЙ, -ая, -ое 1. нурлы, балҡып 
торған, яҡты; лучйстый взгляд нурлы ҡараш; 
лучйстые глаза нурлы күҙҙәр 2. физ. нур ...ы; 
лучйстая энергия нур энергияһы

ЛУЧИТЬ несоә. кого', рыб. сыраҡҡа төшөү 
(төнөн сыраҡ яндырып балыҡ сәнсец)

ЛУЧИТЬСЯ несов. нурланыу, нур сәсеү; её 
глаза лучатся уның күҙҙәре нурланып тора 

ЛУЧКбВЫ Й, -ая, -ое тех. йәйә, ян, янға 
(йәйәгә) оҡшаған; лучковая пила йәйә бысҡы 

Л^ЧНИК М И ЛУЧНИЦА ж; спорт, йәйәсе, 
яндан атыусы

Л^ЧШЕ 1. сраөн. cm. от хороший и хорошо
яҡшы, яҡшыраҡ, һәйбәтерәк; сегодня погода 
лучше, чем вчера бөгөн көн кисәгенән яҡшыраҡ 
2. кому в знач. сказ., безл. яҡшыраҡ; ей теперь 
лучше уға хәҙер яҡшыраҡ 3. в знач. частицы 
(для подчёркивания предпочтительности ка- 
кого-л. действия) ла/лә инде, булмаһа; лучше 
не спрашивай һорама ла инде; пойдём-ка лучше 
домой ҡайтайыҡ булмаһа ♦ лучше всего иң 
яҡшыһы

ЛУЧШИЙ, -ая, -ее 1. сраѳн. cm. от хороший 
иң яҡшыһы; лучший сорт иң яҡшы сорт 2. в 
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знач. сущ. лучший м, лучшая ж, лучшее с иң 
яҡшы ♦ в лучшем случае иң яҡшыһы, иң яҡшы 
тигәндә; всё к лучшему барыһы ла яҡшыға; в 
лучшем виде (сделать) бик һәйбәт итеп (эшләү) 

ЛУЩЕНЫЙ, -ая, -ое ҡабығынан әрселгән 
(һыҙырылған)

ЛУЩЙЛЬНЫИ, -ая, -ое с.-х. һурҙырыу, 
һурҙыртыу, һыҙырыу, әрсеү; лущильная ма 
шйна һурҙырғыс машина

ЛУЩИТЬ несоә. что 1. (очищать от скор
лупы) һурҙырыу, һурҙыртыу, һыҙырыу, һыҙыр
тыу, әрсеү, һуйыу; лущйть горох борсаҡ һы
ҙырыу 2. (лузгать) ярыу; лущйть сёмечки көн
бағыш ярыу 3. с.-х. (разрыхлять почву) йом
шартыу (ерҙе)

лыжи мн. (ед. лыжа ж) саңғы; водные 
лыжи һыу саңғыһы; широкие лыжи яҫы саңғы; 
кататься на лыжах саңғыла шыуыу ♦ навост
рить лыжи ысҡынырға (шылырға) самалау 

ЛЬІЖНИК М и ЛЬІЖНИЦА ж саңғысы; про
бег лыжников саңғысылар ярышы

лыжный, -ая, -ое 1. саңғы ...ы; лыжный 
спорт саңғы спорты 2. саңғысы(лар) ...ы; 
лыжный отряд саңғысылар отряды

лыжнй ж; спорт, саңғы юлы, саңғы эҙе 
ЛЫКО с ҡурыз, йүкә; драть лыко йүкә 

(ҡурыҙ) һыҙырыу; лапти из лыка йүкә сабата 
♦ волчье лыко бот. бүре йүкәһе; лыка не вяжет 
прост, ныҡ (лаяҡыл) иҫерек, теле лә әйләнмәй; 
не лыком шит прост, төшөп ҡалғандарҙан түгел 

ЛЫСЁТЬ несов. сәс ҡойолоу, пеләшләнеү, 
ялтасланыу

ЛЫСИНА ж 1. (плешь) пеләш (ялтас) баш 
2. (белое пятно на лбу животных) ҡашҡа; конь 
с лысиной ҡашҡа ат

ЛЫСЁХА ж ҡашҡабаш, таҙбаш (һыу ҡошо) 
лысый, -ая, -ое 1. пеләш башлы, ялтас; 

лысая голова ялтас баш 2. перен. яланғас, шәрә, 
асыҡ; лысая гора яланғас тау 

ЛЬ частица и союз см. ли 
ЛЬВЕНОК м арыҫлан балаһы 
львиныи, ая, -ое арыҫлан ...ы; львйная 

шкура арыҫлан тиреһе ♦ львиный зев бот. 
арыҫлан ауыҙы (цлән); львйная доля иң яҡшы 
(ҙур) өлөш

ЛЬВИЦА ж инә арыҫлан
ЛЬГбТА ж льгота, ташлама; дать льготу

льгота биреү
льгбтный, -ая, -ое льготалы, өҫтөнлөклө; 

на льготных условиях өҫтөнлөклө шарттарҙа 
ЛЬДИНА ж ҙур боҙ (киҫәге), боҙ 
льдистый, -ая, -ое боҙло, боҙ менән ҡап

ланған
ЛЬНО... урыҫ телендәге ҡушма һцҙҙәрҙең 

“етен" мәгәнәһен аңлатҡан беренсе өлөшө, 
мәҫ., льнокомбайн етен комбайны

льновбд м етенсе, етен үҫтереүсе (белгес)

ЛУЩЕНЫЙ
ЛЬНОВбДНЫЙ, ая, ое см. льноводческий
льновбдство с етенселек, етен үҫтереү; 

развивать льновбдство етенселек тармағын 
үҫтереү

ЛЬНОВбДЧЕСКИЙ, -ая, -ое етенселек ...ы; 
льноводческое хозяйство етенселек хужалығы 

ЛЬНОКОМБИНАТ м етен комбинаты 
ЛЬНОМЙЛКА ж талҡы, етен тал ҡыуысы 
ЛЬНОПРЯДЙЛЬНЫЙ, -ая, -ое етен иләү 

...ы; льнопрядильная фабрика етен иләү фаб 
рикаһы

ЛЬНОТЕРЕБЙЛКА ж етен йолҡҡос, етен 
йолҡоу машинаһы

ЛЬНОТРЕПАЛКА Ж талҡы 
ЛЬНУТЬ несоә. к кому-чему һыйыныу, 

һырығыу, һырышыу; льнуть ко взрослым оло
ларға һырығыу

ЛЬНЙНКА ж етен үлән, бесәй тырнағы 
ЛЬНЯНбЙ, -ая, -ое 1. етен, етен ...ы; льня

ное масло етен майы; льняное поле етен 
баҫыуы; льняное платье етен күлдәк 2. етен 
төҫлө, асыҡ һары (сәстәргә ҡарата)', льняные 
волосы етен сәс

ЛЬСТЕЦ м ҡуштан, ялағай, ярамһаҡ 
ЛЬСТИТЬ несоә. 1. кому и без доп. (лице

мерно хәалить, с корыстной целью) ялағайла
ныу, ярамһаҡланыу, яҡшатланыу, ҡуштанланыу 
2. 1 и 2 л. не употр. кому-чему (доставлять 
удовлетворение) күңелен күтәреү, ҡыуанды
рыу, шатландырыу; мне льстит его внимание 
уның иғтибары мине шатландыра ♦ льстить 
себя надеждой книжн. үҙеңде өмөт менән рух
ландырыу

ЛЮБВЕОБЙЛЬНЫЙ, ая, ое күп кешене 
яратыусан (һөйөүсән), ныҡ һөйөүсән, мөхәб
бәткә (хискә) бай

ЛЮБЕЗНИЧАТЬ несоә. с кем\ разг. илгә- 
ҙәкләнеү, яғымлы (татлы) һүҙҙәр әйтешеү

ЛЮБЕЗНОСТЬ ж 1. (свойство) асыҡ 
йөҙлөлөк, илгәҙәклек 2. (комплимент) яғымлы, 
йылы һүҙ, маҡтау һүҙе; говорйть любезности 
яғымлы (маҡтау) һүҙҙәре әйтеү 3. (одолжение) 
илтифат, хөрмәт; оказать любезность илтифат 
күрһәтеү, хөрмәт итеү

ЛЮБЁЗНЫЙ, -ая, -ое 1. (учтивый) илгәҙәк, 
кеселекле, түбәнселекле, асыҡ йөҙлө (алсаҡ); 
любезный человек алсаҡ кеше 2. у cm. (милый, 
дорогой) хөрмәтле, ҡәҙерле 3. сущ. любезный м 
и любезная ж\ уст. (в обращении) ҡәҙерлем, 
һөйөклөм, хөрмәтлем ♦ будьте любезны рәхим 
итеп, зинһар

ЛЮБЙМЕЦ м и ЛЮБЙМИЦА ж иркә, 
яратҡан (һөйгән, һөйөклө) кеше; общий лю
бимец бөтәһе лә яратҡан кеше

ЛЮБИМЧИК м; разг. яратҡан, һөйгән 
(һөйөклө) кеше

ЛЮБИМЫЙ, ая, ое 1. һөйгән, яратҡан, 
һөйөклө; любймая женщина яратҡан ҡатын; лю-



ЛЮТИКОВЫЕ
бймый цвет яратҡан төҫ 2. в знач. сущ. лю
бимый м и любймая ж һөйөклөм

ЛЮБЙТЕЛЬ м и ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ж
1. чего и с неопр. яратыусы, һөйөүсе; любйтель 
музыки музыка яратыусы 2. (не профессионал) 
һәүәҫкәр; фотограф любйтель һәүәҫкәр фо
тограф

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое һәүәҫкәр ...ы; 
любйтельский спектакль һәүәҫкәр спектакль 

ЛЮБИТЬ несов. кого-что; в разн. знач. 
һөйөү, яратыу; любйть Родину Тыуған илде 
һөйөү; он любит рыбачить ул балыҡҡа 
йөрөргә ярата; цветы любят воду сәскәләр 
һыу ярата; сйльно любйть сына улын ныҡ 
(үлеп) яратыу

лн5ьо в знач. сказ., безл., с неопр.', разг. 
күңелле, һоҡланғыс; на них любо смотреть 
уларға ҡарау һоҡланғыс ♦ любо-дорого бик 
күңелле

ЛЮБОВАТЬСЯ несов. кем-чем и (разг.) на 
кого-что 1. (рассматривать) һоҡланыу, 
ҡыҙығыу, һоҡланып яратып (ҡыҙығып) ҡарау; 
любоваться восходом солнца ҡояш сығыуын 
һоҡланып ҡарап тороу 2. (испытывать удовле
творение) ҡарап һөйөнөү (ҡыуаныу)

ЛЮБОВНИК м һөйәр; любовница ж һөйәркә 
ЛЮБОВНЫЙ, -ая, -ое 1. ғишыҡ ...ы, 

мөхәббәт ...ы; любовное письмо ғишыҡ хаты
2. (заботливый, бережный) ихлас, яратып 
(һөйөп) эшләнгән (әйтелгән); любовное отно
шение к делу эшкә ихлас ҡарау 3. уст. мөхәббәт 
...ы, һөйҙөргөс, һөйҙөртә торған; любовный на 
пйток мөхәббәт эсемлеге

ЛЮБОВЬ ж 1. (привязанность) яратыу, 
һөйөү; любовь к родйтелям ата-әсәгә һөйөү 
2. (влечение) мөхәббәт, ғишыҡ; чйстая любовь 
саф мөхәббәт; огонь любвй мөхәббәт уты 3. (ин
терес) яратыу, мауығыу; любовь к искусству 
сәнғәтте яратыу; любовь к спорту спорт менән 
мауығыу

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ ж ҡыҙыҡһыныу 
санлыҡ, белергә ынтылыш

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое ҡыҙыҡһы 
ныусан, белемгә ынтылыусан; любознательный 
ученйк ҡыҙыҡһыныусан уҡыусы

ЛЮБОЙ, ая, ое 1. (всякий, каждый) 
теләгән бер, теләһә ниндәй (ҡайһы); в любой час 
теләһә ҡайһы ваҡытта 2. в знач. сущ. любой м, 
любая ж, любое с теләһә ҡайһы, теләһә кем; лю
бой из вас теләһә ҡайһығыҙ ♦ любой ценой ни
сек кенә булһа ла, хаҡына тормай

ЛЮБОПЫТНЫЙ, -ая, -ое 1. ҡыҙыҡһыныу
сан; любопытный человек ҡыҙыҡһыныусан 
кеше 2. (интересный) ҡыҙыҡлы, ҡыҙыҡ, 
мәрәкә; любопытный случай ҡыҙыҡ хәл 
(ваҡиға) 3. в знач. сущ. любопытный м и любо
пытная ж ҡыҙыҡһыныусы (кәрәккән-кәрәк
мәгәнгә, урынһыҙ)

ЛЮБОПБІТСТВО с ҡыҙыҡһыныу, белергә 
тырышыу; проявить любопытство ҡыҙыҡһыныу 
күрһәтеү

ЛЮБОПЫТСТВОВАТЬ несов. ҡыҙыҡһы
ныу, белергә тырышыу

ЛТбБЯЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от любйть 
2. прил. яратыусы, һөйөүсе, мөхәббәт (ғишыҡ) 
тотоусы; любящая мать яратҡан әсә

люд м собир.; разг. халыҡ, халыҡ төркөмө; 
рабочий люд эшсе халыҡ

лтбди мн. (ед. человек м) 1. кешеләр, ха
лыҡ; люди искусства сәнғәт кешеләре; работать 
с людьми халыҡ менән эшләү (эш итеү); моло
дые люди йәштәр, егеттәр; старые люди ҡарт
тар, ҡарт кешеләр 2. уст. (прислуга) аҫрауҙар, 
ялсылар, хеҙмәтселәр ♦ выйти в люди кеше (үҙ 
аллы) булыу; на людях разг. кеше алдында 
(ҡулында)

лтбдно в знач. сказ., безл. кеше күп (бу
лыу); здесь очень людно бында кеше бик күп 

людный, -ая, -ое кеше күп, халыҡ күп 
булған; людная улица кеше күп урам 

ЛЮДОЁД м кеше ашаусы 
людской, -ая, -ое 1. кешеләр ...ы; род 

людской кешеләр тоҡомо 2. в знач. сущ. люд
ская ж\ уст. хеҙмәтселәр (ялсылар) өйө

люк м люк; пройти через люк люк аша үтеү 
ЛЮКС I м; физ. люкс (яҡтыртылыу 

дәрәжәһен цлсәц берәмеге)
ЛЮКС II прил. неизм. люкс (яҡшы йыһаз- 

ландырылган ҡунаҡхана һ.б.)
Л Й Л Ь К А  ж сәңгелдәк, бишек; качать 

люльку сәңгелдәк бәүетеү
л к 5м е н  м\ физ. люмен (яҡтылыҡ дәрәжә

һен цлсәц берәмеге)
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ, ая, ое спец. люми

несцент; люминесцентная лампа люминесцент 
лампа

ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ ж\ физ. люминесцен
ция (газдарҙың электр тәьҫирендә балҡыу, 
нурланыу кцренеше)

ЛІЙМПЕН ПРОЛЕТАРИАТ м люмпен-про
летариат (синфи йөҙөн юғалтҡан, тарҡалған 
тцбән ҡатлам)

ЛЮПИН м люпин, әсе борсаҡ (ҡуҙаҡлы  
цлән)

ЛЙ СТРА ж аҫылмалы шәмдәл, люстра 
ЛЮТЕРАНИН м  и ЛЮТЕРАНКА ж ; р е л .  

лютеран
ЛЮТЕРАНСКИЙ, -ая, -ое лютеран, люте- 

ранлыҡ ... ы
ЛЮТЕРАНСТВО с  лютеранлыҡ (христиан 

динендә Лютер нигеҙ һалған протестант 
йцнәлеше)

лйтик м лютик; лютик ядовитый ағыулы 
лютик; лютик едкий зәһәр лютик

ЛЙТИКОВЫ Е мн.\ бот. лютик һымаҡтар
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лютня
лнЗтня ж; муз. лютня (ҡыллы музыка 

ҡоралы)
лн5тый, -ая, -ое 1. йыртҡыс, уҫал, ҡанһыҙ, 

яуыз; лютый зверь йыртҡыс йәнлек; лютый враг 
яуыз дошман 2. перен. бик ҡаты, әсе, зәһәр, үтә 
(бик) көслө; лютый мороз бик ҡаты һыуыҡ; 
лютая ненависть бик көслө нәфрәт

ЛЮЦЁРНА ж люцерна (борсаҡ һымаҡ 
цҫемлек)

ЛЯ с нескл.; муз. ля (музыка гаммаһының 
алтынсы нотаһы)

ЛЯГАТЬ несоә. кого; прям., перен. тибеү 
ЛЯГАТЬСЯ несоә. тибешеү 
ЛЯГНУТЬ сов. кого-что тибеү, тибеп ебәреү 
ЛЯГУШАТНИК м; разг. лягушатник (бала

лар өсөн һыу инец урыны, һай урын)
ЛЯГУШАЧИЙ, -ья, -ье баҡа ...ы, телмәрйен 

...ы; лягушачья икра баҡа (тәлмәрйен) ыуыл
дырығы

ЛЯГУШЕЧНИК м баҡа үләне, баҡа япрағы, 
баҡа ебәге

ЛЯГУШКА ж баҡа, тәлмәрйен; травяная ля
гушка һоро тәлмәрйен (баҡа) (кцберәк ҡоро ерҙә 
йәшәй)

ЛЯГУШ бНОК м тәлмәрйен (баҡа) балаһы 
ЛЙЖКА ж; разг. бот ите, таҡым 
лязг м сыңлау; (о металлических предме

тах) зыңлау, сың-сың (зың-зың) итеү, 
сыңғырау; лязг цепёй сынйыр сыңлауы

ЛЙЗГАТЬ несов. 1. чем сыҡылдау; лязгать 
ножницами ҡайсы сыҡылдатыу 2. шыҡылдатыу, 
шығырлатыу; лязгать зубами теш шығырлатыу 

ЛЙМКА ж яҫы бау, ҡайыш, ләмкә; пришить 
лямку ләмкә тағыу ♦ тянуть лямку егелеү, эштең 
ауырын алып барыу

лйпис м; мед. ляпис (көмөш нитраты) 
ЛЙПСУС м (тупаҫ) хата, ҙур яңылышлыҡ 
ЛЙСЫ: лясы точйть прост, ләстит һатыу, юҡ- 

бар һөйләү

М
МАВЗОЛЁЙ м мавзолей; мавзолей В.И.Ле 

нина В.И.Ленин мавзолейы
МАВРИТАНСКИЙ, -ая, -ое мавр ...ы, мав- 

ритан ...ы, Мавритания ...ы; мавританский 
стиль в архитектуре архитектурала Мавритания 
стиле

МАВРИТАНЦЫ мн. мавритандар, Маврита
ния халҡы /7  ед. мавританец и мавр м мавритан 
ир-аты, мавр ир-аты; мавританка ж мавритан 
ҡатын-ҡыҙы, мавр ҡатын-ҡыҙы

МАВРЫ мн. 1. маврҙар (Төньяҡ-көнбайыш 
Африкала (Маәретанияла) йәшәгән борошо 
ҡәбилә) / /  ед. мавр м мавр ир-аты; мавританка 
ж мавр ҡатын-ҡыҙы 2. см. мавританцы

МАГ м сихырсы, тылсымсы, күрәҙәсе ♦ маг и 
волшебник шутл. оҫта (булдыҡлы) кеше

МАГАЗИН м ; в разн. знач. магазин; продук
товый магазин аҙыҡ-түлек магазины; магазин со
противлений тех. ҡаршылыҡтар магазины; мага
зин винтовки винтовка магазины; улей с мага
зином магазинлы умарта

МАГАЗЙННЫЙ, -ая, -ое 1. магазин ...ы; ма 
газйнный инвентарь магазин инвентары 2. мага
зинлы; магазинное оружие магазинлы ҡорал 

МАГАРАДЖА м магараджа, өлкән раджа 
(һиндостанда кенәздәрҙең иң югары титулы 
һәм шул титулдагы кеше)

МАГАРЫЧ м; прост, мәгәрис; с тебя магарыч 
һинән мәгәрис

МАГИСТР м магистр (1. гилми дәрәжә һәм 
шундай дәрәжә алган кеше 2. тар. Урта бы

уатта монахтар йәки рыцарҙар башлыгының 
титулы һәм шул титулдагы кеше)

МАГИСТРАЛЬ ж магистраль; железнодо
рожная магистраль тимер юл магистрале; ши
рокая магистраль города ҡаланың киң магистра
ле; газовая магистраль газ магистрале

МАГИСТРАЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. магистраль, 
төп, мөһим, магистральный кабель магистраль 
кабель; магистральное направление төп йүнәлеш; 
магистральная тема төп (мөһим) тема 2. иң оҙон, 
киң, магистраль; магистральная улица иң оҙон, 
киң урам

МАГИСТРАТ м магистрат (ҡайһы бер 
илдәрҙә ҡала идаралыгы, шул идаралыҡ урын
лашҡан йорт)

МАГИСТРАТСКИЙ, -ая, -ое магистрат ...ы; 
магистратское управление магистрат идараһы 

МАГЙЧЕСКИИ, -ая, -ое 1. магия ...ы, сихыр
лау ...ы; магйческие приёмы магия алымдары 
2. перен. сихырлы, тылсымлы, сихырланғандай 
(сиктән тыш) көслө, ғәжәп; магйческое слово тыл
сымлы һүҙ ♦ магйческий круг см. заколдованный 

МАГИЯ ж; прям., перен. магия, сихыр, тыл
сым; магия слов һүҙҙәр тылсымы; ♦ чёрная 
магия сихыр (ҡара көстәр ярҙамында)

МАГМА ж; геол. магма (Ер шарының ҡаты 
ҡатламы аҫтындагы ҡайнар шыйыҡ масса) 

МАГМАТЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое геол. 1. магма 
...ы; магматйческий очаг магма сығанағы 2. маг
малы; магматйческие горные породы магмалы 
тау тоҡомдары
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МАЗУТ
МАГНАТ м магнат; польские магнаты Поль 

ша магнаттары; финансовый магнат финанс 
магнаты

МАГНЕЗИТ м; мин. магнезит 
МАГНЁЗИЯ ж магнезия ♦ жжёная магнезия

яндырылған магнезия (магний окисы)', белая 
магнезия аҡ магнезия (магний тоҙо)

МАГНЕТИЗМ м магнетизм (1. магнит  
цҙенсәлеге 2. магнит кцренештәре тураһын- 
дагы тэглимэт); явления магнетизма магне
тизм күренештәре; курс магнетизма магнетизм 
курсы

МАГНЕТИТ м; мин. магнетит 
МАГНЁТО с нескл. магнето (зеке яныулы 

дәигателдәрҙә осҡон барлыҡҡа килтерә тор- 
ган электромагнитлы прибор)', пусковое маг
нето эшләтә башлаусы магнето

МАГНИЕВЫЙ, -ая, -ое 1. магний ...ы; магни
евая вспышка магний уты 2. магнийлы; магние
вые руды магнийлы мәғдәндәр

МАГНИИ м магний (химик элемент, ме
талл)', окись магния магний окисы

МАГНИТ м магнит; искусственный магнит 
яһалма магнит

МАГНЙТНЫЙ, -ая, -ое 1. магнит ...ы; маг
нитные свойства магнит үҙсәнлектәре 2. магнит
лы; магнитный железняк магнитлы тимер 
мәғдәне ♦ магнитная аномалия физ. магнит ано
малияһы; магнйтная буря физ. магнит бураны; 
магнйтная лента магнит таҫмаһы; магнитный ме
ридиан физ. магнит меридианы; магнйтное поле 
физ. магнит ҡыры; магнитный полюс Землй 
физ. Ерҙең магнит полюсы; магнйтный экватор 
физ. магнит экваторы

МАГНИТОЛА ж магнитола (радиоалғыс 
менән магнитофоны бергә эшләнгән аудиоаппа- 
рат); включить магнитолу магнитоланы эшләтеп 
ебәреү

МАГНИТОФОН м магнитофон; запись песен
на магнитофон йырҙарҙы магнитофонға яҙып 
алыу

МАГНИТОФОННЫЙ, ая, ое магнитофон 
...ы; магнитофонная кассета магнитофон кассетаһы 

МАГНОЛИЕВЫЙ, -ая, -ое 1. магнолия ...ы; 
магнолиевый запах магнолия еҫе 2. в знач. сущ. 
магнолиевые мн.; бот. магнолия һымаҡтар 
(хуш еҫле, эре аҡ сәскәле ағас йәки ҡыуаҡ) 

МАГНОЛИЯ ж магнолия ...ы (хуш еҫле, эре 
аҡ сәскәле ағас йәки ҡыуаҡ)', цветы магнолии 
магнолия сәскәләре

МАГОМЕТАНИН м  и МАГОМЕТАНКА ж  

см. мусульманин
МАГОМЕТАНСКИЙ, ая, ое см. мусуль

манский
МАГОМЕТАНСТВО с с м . мусульманство 
МАДАМ ж нескл. ханым, мадам 
МАДЕМУАЗЁЛЬ ж туташ, мадемуазель 
МАДЁРА ж мадера (шарап төрө)

МАДОННА ж Мадонна (католиктарҙа: А л
ла инәһе (Алиһә) һәм уның һцрәте, һыны)', 
статуя Мадонны Мадонна һыны

МАДРИГАЛ м; лит. мадригал (ғәҙәттә, 
ҡатын-ҡыҙға арналған ҡыҫҡа лирик шиғыр)', 
читать мадригалы мадригалдар уҡыу

МАДЬЙРСКИЙ, -ая, -ое мадьяр ...ы; ма
дьярский язык мадьяр теле

МАДЬЙРЫ мн. мадьярҙар, мадьяр халҡы / /  
ед. мадьяр м мадьяр ир-аты; мадьярка ж мадьяр 
ҡатын-ҡыҙы

МАЕВКА ж маевка (революцияға тиклем 
Рәсәйҙә эшселәрҙең 1 майҙа цткәрелә торған 
йәшерен йыйылышы)

м а ж Ор  м 1. муз. мажор 2. перен., разг. көр 
(шат, күтәренке) күңел; быть в мажоре күтәрен
ке күңелле булыу

МАЖ ОРИТАРНЫЙ, -ая, -ое мажоритар 
(кцпселек тауышты алыуға ҡоролған) ♦ мажо
ритарная система мажоритар система (законға 
ярашлы кцпселек тауыш алған кандидаттың 
йәки кандидаттар исемлегенең вәкәләтле 
дәцләт органына һайлау системаһы)

МАЖОРНЫЙ, -ая, -ое 1. муз. мажор; ма
жорные звуки мажор тауыштар 2. перен. көр, 
шат, күтәренке; мажорное настроение күтәренке 
күңел

МАЗАНКА ж балсыҡ (саман) өй 
МАЗАТЬ несоә. 1. что һылау, яғыу, һөртөү, 

майлау; мазать стены хаты өйҙөң стенаһын 
һылау; мазать хлеб маслом икмәккә май яғыу; 
мазать колёса тәгәрмәстәрҙе майлау 2. кого-что', 
разг. (пачкать, грязнитъ) бысратыу, буяу; 
мазать скатерть ашъяулыҡты бысратыу 3. кого- 
что и без доп.; разг. (неумело, неискусно рисо
вать краской) буяштырыу 4. прост, (делать 
промахи) яҙа атыу, тейҙерә алмау

МАЗАТЬСЯ несоә. 1. разг. һөртөү, һөртөнөү, 
биҙәнеү; мазаться кремом кершән һөртөнөү 
2. (пачкаться, грязниться) бысраныу, буялыу; 
белое платье быстро мажется аҡ күлдәк тиҙ 
бысрана 3. разг. (пачкать при прикосновении) 
йоғоу, сығыу; стена мажется стенаның буяуы 
сыға 4. страд, от мазать 1

МАЗИЛА м ж ж; прост., неодобр. 1. (неря
ха, грязнуля) бысраҡ, шаҡшы 2. ебегән, бул
дыҡһыҙ (ғәҙәттә, спортсыға ҡарата) 

МАЗНИЦА ж дегет күнәге 
МАЗНУТЬ сов. мазать 1, 2, 4 
МАЗНЙ ж; разг. насар һүрәт, һәләтһеҙ эш 
МАЗОК м 1. жив. буяу (төшөрөү, һалыу) 

алымы; писать картину широкими мазками 
һүрәтте киң алымдар менән төшөрөү 2. мед. ма
зок; взять мазок мазок алыу (ауырыуҙы тикше- 
рец өсөн)

МАЗАРКА ж; муз. мазурка; мазурка Шо
пена Шопен мазуркаһы

М АЗ^Т м; тех. мазут (шыйыҡ яғыулыҡ)
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МАЗУТНЫЙ
МАЗУТНЫЙ, -ая, -ое мазут ...ы; мазутное

пятно мазут табы
МАЗЬ ж 1. (лекарство) мазь, май (дарыу) 

2. (для смазки) май; колёсная мазь тәгәрмәс 
майы ♦ на мазй что-л.; прост, берәй нәмә май
ланғандай (көйлө, яйлы) бара; дело на мазй эш 
майланғандай, көйлө

МАИ м май, май айы ♦ праздник Первого 
мая Беренсе май байрамы

МАИКА ж майка; спортйвная майка спорт 
майкаһы

МАЙНА I ж йылыу, ҡаран 
МАЙНА II межд. майна (йөктө “төшөр!", 

“тцбәнгә!" тигән команда', киреһе “вира") 
МАЙбЛИКА ж майолика (биҙәп эшләнгән 

балсыҡ һауыт-һаба һ.б.)
МАЙОНЁЗ м; кул. майонез; яйцо под майо

незом майонез һалынған йомортҡа
М АЙбР м\ воен. майор; погоны майбра ма 

йор погондары
МАЙОРАТ м майорат (ҡайһы бер илдәрҙә 

мираҫ булып ҡала торган ер, шулай уҡ ерҙе 
мираҫ итеп ҡалдырыу тәртибе)

МАЙСКИЙ, -ая, -ое май ...ы; майское солнце
май ҡояшы ♦ майский жук зоол. май ҡуңыҙы 

МАК м мәк (цҫемлеге һәм өрлөгө); цветы 
мака мәк сәскәһе

МАКАКА ж макака (маймыл төрө) 
МАКАРбННИК м макаронник (макарондан 

ҡыҙҙырып бешерелгән ашамлыҡ)
МАКАРбННЫЙ, -ая, -ое 1. макарон ...ы; 

макаронная фабрика макарон фабрикаһы 2. ма
каронлы; макаронная запеканка макаронлы за
пеканка

МАКАРбНЫ только мн. макарон; купить 
макароны макарон һатып алыу

МАКАТЬ несов. что маныу, мансыу; макать 
перо в чернила пероны ҡараға маныу

М АКЕДбНСКИЙ, -ая, -ое македон ...ы, 
Македония.. .ы; македонский язык македон теле 

М АКЕДбНЦЫ  мн. македондар, македон 
халҡы / /  ед. македонец м македон ир-аты; ма
кедонка ж македон ҡатын-ҡыҙы

МАКЁТ м макет; макет парка парк макеты; 
макет кнйги китап макеты

МАКЁТНЫЙ, -ая, -ое макет ...ы; макетная 
мастерская макет оҫтаханаһы

МАКЛЕР м маклер, аралашсы; усл5ти макле
ра аралашсы ярҙамы

МАКЛЕРСТВО с маклерлыҡ (аралашлыҡ) 
кәсебе; зарабатывать деньги маклерством ара 
лашлыҡ кәсебе менән аҡса эшләү (табыу)

МАКЛЕРСТВОВАТЬ несов. маклерлыҡ 
(аралашлыҡ) итеү

МАКНУТЬ сов. см. макать 
МАКОВ: как маков цвет мәк сәскәһе кеүек, 

мәктең ал сәскәһе төҫлө; лицо твоё как маков 
цвет йөҙөң мәктең ал сәскәһе төҫлө

МАКОВКА ж 1. мәк башы 2. (купол церкви) 
сиркәү көмбәҙе 3. разг. см. макушка

МАКОВЫЙ, ая, ое 1. мәк ...ы; маковое 
сёмя мәк орлоғо 2. мәкле; маковый пряник мәк
ле перәник 3. в знач. сущ. маковые мн.; бот. 
мәк һымаҡтар ♦ маковой росйнки в рот не 
брать; маковой росйнки во рту не было ауы 
ҙыма бер тәғәм ризыҡ та ҡапҡаным юҡ; ауыҙға 
бер тәғәм дә ҡапмау

МАКРОКЛЙМАТ м макроклимат (Ер шары
ның ҙур арауыҡтарына хас климат)

М АКРО КбСМ  и М АКРОКбСМ ОС м;
книжн. донъя, йыһан

МАКРОСКОПИЧЕСКИЙ, ая, ое макроско 
пик, ябай күҙгә күренерлек; макроскопические 
процессы макроскопик процестар

МАКСИМ м; разг. максим (станоклы пуле
мёт төрө)

МАКСИМАЛИЗМ м максимализм (реаль 
ысынбарлыҡ менән аҡланмаҫлыҡ гәйәт ҙур талап) 

МАКСИМАЛИСТ м максималист, максима
лизм яҡлы (кеше)

МАКСИМАЛЬНЫЙ, -ая, -ое максималь, иң 
күп (ҙур, юғары); максимальное колйчество 
максималь һан, иң юғары иҫән

МАКСИМУМ м 1. максимум, иң күп; макси
мум энергии күп көс 2. в знач. нареч. иң күп 
(күбендә), күп тигәндә; максимум две недели иң 
күбендә ике аҙна 3. в знач. неизм. прил. мак
симум; программа-максимум программа-мак
симум

МАКУЛАТУРА ж; прям., перен. макулатура 
(1. ташландыҡ китап, гәзит-журналдар, 
төрлө ҡагыҙҙар 2. кцсм. һай эстәлекле әҙәби 
әҫәр); сбор макулатуры макулатура йыйыу 

МАКУЛАТУРНЫЙ, -ая, -ое прям., перен. 
макулатура ...ы; макулатурные отходы макула
тура ҡалдыҡтары

МАКУШКА ж 1. түбә, баш; макушка горы
тау түбәһе; макушка дерева ағас башы 2. түбә; 
шапка на макушке бүрек түбәлә генә тора 
♦ ушки на макушке у кого һаҡ ҡолаҡ 

МАЛАГА ж малага (шарап төрө) 
МАЛАЙСКИЙ, -ая, -ое малай ...ы Малайя 

...ы; малайский язык малай теле
МАЛАИЦЫ мн. малайялылар, малай халҡы 

/ /  ед. малаец м малай ир-аты; малайка ж малай 
ҡатын-ҡыҙы

МАЛАХАИ м ҡолаҡсын бүрек 
МАЛАХИТ м; мин. малахит 
МАЛАХЙТОВЫЙ, -ая, -ое 1. малахит ...ы; 

малахитовые месторождения малахит ятҡы 
лыҡтары 2. малахит; малахйтовая ваза малахит 
ваза 3. (о цвете) асыҡ йәшел, малахит төҫөндә; 
малахйтовое платье асыҡ йәшел төҫтәге күлдәк 

МАЛЕВАТЬ несов. кого-что и без дөп.; разг. 
арлы-бирле буяу
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МАЛОИЗУЧЕННЫЙ
МАЛЁЙШИЙ, -ая, -ее саҡ ҡына, аҙ ғына, бик 

аҙ (бәләкәй), иң аҙ (бәләкәй); не иметь ни ма
лейшего понятия саҡ ҡына ла күҙ алдына кил
терә алмау; не ощутить ни малейшего чувства 
страха аҙ ғына ла ҡурҡыу хисе тоймау 

МАЛЕК м; зоол. йотҡолоҡ, селбәрә 
МАЛЕНЬКИЙ, -ая, -ое 1. в разн. знач. 

бәләкәй, бәләкәс; маленькая комната бәләкәй 
бүлмә; человек маленького роста бәләкәй буйлы 
кеше; маленький отряд бәләкәй отряд; малень
кая неприятность бәләкәй генә күңелһеҙлек; 
маленький человек бәләкәй кеше; маленькие 
дёти бәләкәй балалар 2. в знач. сущ. маленький 
м и маленькая ж; разг. бәләкәс, бәләкәй (бала); 
маленький заплакал бәләкәс илап ебәрҙе 
♦ маленькая буква бәләкәй хәреф

МАЛИНА ж ҡурай еләге, әберсә; садовая 
малйна баҡса ҡурай еләге; лесная малйна ур
ман әберсәһе; собирать малину ҡурай еләге 
йыйыу

МАЛИННИК м ҡурай еләклек, ҡурай еләге 
ҡыуаҡлығы, әберсәлек; спрятаться в малиннике
ҡурай еләге ҡыуаҡлығына йәшенеү

МАЛИНОВКА ж ҡурай еләге (әберсә) 
турғайы

МАЛЙНОВЫИ, -ая, -ое 1. ҡурай еләге ...ы; 
малйновый лист ҡурай еләге япрағы; малйновое 
варенье ҡурай еләге ҡайнатмаһы 2. (о цвете) 
сағыу ал, һандал, ал ҡыҙыл; малйновый бархат 
ал ҡыҙыл бәрхәт ♦ малйновый звон ҡың
ғырауҙың яғымлы тауышы

МАЛО нареч.; в разн. знач. аҙ, әҙ; мало 
сделано әҙ эшләнгән; мне этого мало был ғына 
миңә аҙ; мало ли у нас хороших людей беҙҙә 
яҡшы кешеләр әҙме ни ♦ мало ли что бул- 
мағайы, булһа һуң; мало того в знач. вводи, сл. 
ул ғына ла түгел, ул ғына етмәгән

МАЛО... урыҫ телендәге ҡушма һцҙҙәрҙең 
“аҙ", “әҙ", “бәләкәй" мәгәнәһен аңлатҡан бе
ренсе өлөшө, мәҫ., маловажный аҙ әһәмиәтле; 
малоисследованный әҙ тикшерелгән

МАЛОВАТО нареч.; разг. аҙыраҡ, әҙерәк, 
етеңкерәмәй, бәләкәйерәк; сделано маловато 
әҙерәк эшләнгән; возможностей маловато мөм
кинлектәр аҙыраҡ

МАЛОВЁР м ышанып етмәүсе, икеләнеүсе 
(кеше)

МАЛОВЕРОЙТНЫЙ, -ая, -ое шикле, икеле; 
маловероятные слухи икеле хәбәрҙәр

МАЛОВбДНЫ Й, -ая, -ое 1. аҙ һыулы; мало
водная река аҙ һыулы йылға 2. аҙ һуғарылған; 
маловодная степь аҙ һуғарылған дала

МАЛОВбДЬЕ с 1. (низкий уровень воды в 
водоёмах) һыу аҙлыҡ, аҙ һыулылыҡ, һай булыу; 
маловодье озера күлдә һыу аҙлыҡ; күлдең һай 
булыуы 2. һыу етешмәү; борьба с маловодьем 
һыу етешмәүгә ҡаршы көрәш

МАЛОВРАЗУМИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое аҙ
аңлайышлы, бик (үк) асыҡ түгел (булмаған); ма
ловразумительный ответ аҙ аңлайышлы яуап 

МАЛОГАБАРИТНЫЙ, -ая, -ое бәләкәй габа
ритлы, ҙур булмаған; малогабаритный станок 
бәләкәй габаритлы станок

МАЛОГОВОРЙЩИЙ, ая, ее асыҡлыҡ ин 
дермәгән, аҙ әһәмиәтле, аҙ һүҙле; малогово
рящий факт әһәмиәтһеҙ факт

МАЛОГРАМОТНОСТЬ ж аҙ белемлелек, 
наҙанлыҡ; ликвидация малограмотности наҙан 
лыҡты бөтөрөү

МАЛОГРАМОТНЫЙ, ая, ое 1. аҙ белемле, 
белеме етеңкерәмәгән; малограмотный человек 
аҙ белемле кеше 2 . (выполненный без достаточ
ных знаний) насар эшләнгән, насар сифатлы; 
малограмотная статья насар яҙылған мәҡәлә 

МАЛОДбЙНЫЙ, -ая, -ое аҙ һөтлө, аҙ һөт 
биргән; малодойная корова аҙ һөт биргән һыйыр 

МАЛОДУШЕСТВОВАТЬ несов. төшөнкө 
лөккә бирелеү, рух төшөү, юғалып (ҡурҡып) 
ҡалыу; малодушествовать в минуты опасности 
ҡурҡыныс минуттарҙа юғалып ҡалыу

МАЛОДУШИЕ с ҡыйыуһыҙлыҡ, ҡурҡаҡлыҡ; 
проявлять малодушие ҡурҡаҡлыҡ күрһәтеү 

МАЛОДУШНИЧАТЬ несов.; разг. см. мало
душествовать

МАЛОДУШНЫЙ, -ая, -ое ихтыярһыҙ, йом
шаҡ, ҡыйыуһыҙ, баҙау; малодушный человек 
ҡыйыуһыҙ кеше; малодушный поступок ихты
ярһыҙ ҡылыҡ

МАЛОЗАМЕТНЫЙ, ая, ое 1. аҙ ғына 
күренгән, әҙ генә беленгән, күренер-күренмәҫ; 
малозаметная чёрточка күренер-күренмәҫ һы
ҙыҡса 2 . айырылып (күҙгә ташланып) тормаған, 
танылмаған; малозаметный человек бер яғы 
менән дә айырылып тормаған кеше

МАЛОЗЕМЁЛЬЕ с и МАЛОЗЕМЕЛЪ 
НОСТЬ ж әҙ ерлелек, ер әҙлек

МАЛОЗЕМЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое әҙ ерле (ере 
әҙ) булған; малоземельные крестьяне әҙ ерле 
крәҫтиәндәр

МАЛОЗНАКбМЫЙ, -ая, -ое бик үк таныш 
булмаған; малознакомая местность бик үк та
ныш булмаған ер

МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое и МА 
ЛОЗНАЧАЩИИ, -ая, -ее әҙ әһәмиәтле, артыҡ 
(бик үк) әһәмиәте булмаған, әһәмиәте бәләкәй 
(әҙ); малозначительный факт артыҡ әһәмиәте 
булмаған факт; малозначительный вопрос 
әһәмиәте бәләкәй (ваҡ) мәсьәлә

МАЛОИЗВЕСТНЫЙ, -ая, -ое артыҡ билдәле 
булмаған, танылыу алмаған, аҙ билдәле (та
нылған); малоизвестная кнйга артыҡ билдәле 
булмаған китап; малоизвестный поэт танылыу 
алмаған шағир

МАЛОИЗУЧЕННЫЙ, -ая, -ое аҙ өйрәнелгән 
(тикшерелгән); малоизученный район аҙ өй
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рәнелгән район; малоизученная работа аҙ тик
шерелгән эш

МАЛОИМУЩИЙ, -ая, -ее аҙ милекле, 
фәҡир, ярлы; малоимущие слой ярлы ҡатламдар 

МАЛОИНТЕРЕСНЫЙ, ая, -ое (артыҡ) 
ҡыҙығы булмаған, ҡыҙығы аҙ; малоинтересная 
книга ҡыҙығы булмаған китап

МАЛОКАЛИБЕРНЫЙ, ая, ое см. мелкока 
лйберный

МАЛОКАЛОРИЙНЫЙ, ая, ое аҙ калория 
лы, туҡлыҡлы булмаған; малокалорййное 
топливо аҙ калориялы яғыулыҡ; малокало 
рййная пйща аҙ калориялы аҙыҡ

МАЛОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ, ая, ое 
түбән квалификациялы; малоквалифицйро 
ванный работник түбән квалификациялы хеҙ
мәткәр

МАЛОКРОВИЕ с аҙ ҡанлылыҡ; страдать от 
малокровия аҙ ҡанлылыҡ менән интегеү

МАЛОКРбВНЫЙ, -ая, -ое аҙ ҡанлы, ҡан 
аҙлыҡ менән интеккән; малокровный ребёнок аҙ 
ҡанлыҡ менән интеккән бала

МАЛОКУЛЬТУРНЫЙ, -ая, -ое артта ҡал
ған, мәҙәниәте түбән, тәрбиәһеҙ; малокуль
турный человек мәҙәниәте түбән кеше 

МАЛОЛЁТКА м и ж см. малолеток 
МАЛОЛЁТНИЙ, -яя, -ее 1. бәләкәй, бәләкәс, 

сабый; малолетние дёти бәләкәй (сабый) бала
лар 2. в знач. сущ. малолетний м и малолетняя 
ж бәләкәй бала

МАЛ О ЛЁТОК м и МАЛ О ЛЁТКА м п ж\
разг. бәләкәс (сабый) бала

МАЛОЛЁТСТВО с; разг. сабый (бәләкәй) 
саҡ, бала саҡ

МАЛОЛИТРАЖКА ж; разг. малолитражка 
(бәләкәй литражлы еңел автомобиль)

МАЛОЛИТРАЖНЫЙ, -ая, -ое бәләкәй, аҙ 
һыйҙырышлы; малолитражный бак әҙ һый
ҙырышлы бак

М АЛОЛЙДНЫ Й, -ая, -ое аҙ халыҡлы, 
халҡы аҙ; малолюдный район аҙ халыҡлы район 

МАЛО-МАЛЬСКИ нареч.; разг. аҙ-маҙ ғына, 
аҙ ғына, саҡ ҡына; мало-мальски похож на отца 
саҡ ҡына атаһына оҡшаған

МАЛОМАЛЬСКИЙ, -ая, -ое разг. аҙ ғына, 
бәләкәй генә; проявйть маломальское уважение 
аҙ ғына ихтирам күрһәтеү

МАЛОМЕРНЫЙ, -ая, -ое бәләкәй, аҙ 
һыйышлы; маломерная обувь бәләкәй аяҡ кейе
ме; маломерный сосуд аҙ һыйышлы һауыт

МАЛОМЕТРАЖНЫЙ, -ая, -ое бәләкәй мет
ражлы; малометражная квартйра бәләкәй мет 
ражлы фатир

МАЛОМОЩНЫЙ, -ая, -ое 1. ҡеүәте (көсө) 
аҙ, ҡеүәтһеҙ; маломощный двйгатель ҡеүәтһеҙ 
двигатель 2. (бедный) ярлы, хәлһеҙ; мало
мощное хозяйство ярлы хужалыҡ

МАЛОИМУЩИЙ
МАЛОНАДЁЖНЫЙ, -ая, -ое аҙ ышаныслы, 

ышанысы аҙ булған; малонадёжный человек
ышанысһыҙ кеше

МАЛОНАСЕЛЁННЫЙ, -ая, -ое халҡы аҙ,
күп йәшәмәгән, аҙ халыҡлы; малонаселённый 
край аҙ халыҡлы яҡ, халыҡ күп йәшәмәгән 
төбәк

МАЛОбБЛАЧНЫЙ, -ая, -ое аҙ болотло; ма
лооблачный день аҙ болотло көн; малооблачное 
нёбо аҙ болотло күк йөҙө

М АЛООБРАЗОВАННЫ Й, ая, ое аҙ
уҡыған, аҙ белемле, белеме самалы; малообра
зованный человек аҙ белемле кеше

МАЛООПЫТНЫЙ, -ая, -ое аҙ тәжрибәле, 
тәжрибәһе етмәгән; малоопытный специалйст 
тәжрибәһе етмәгән белгес

МАЛОПОДВИЖ НЫЙ, ая, ое 1. аҙ 
хәрәкәтләнеүсән, ауыр (аҡрын) ҡуҙғалыусан, 
ауыр кәүҙәле, һүлпән; малоподвйжный чело
век ауыр ҡуҙғалыусан кеше 2. (о лице) әҙ 
үҙгәреүсән; малоподвижное лицо әҙ үҙгәреү
сән йөҙ

МАЛО ПОМАЛУ нареч .; разг. әҙ-әҙләп, 
әкренләп; мало-помалу начать ходить әкренләп 
йөрөй башлау

МАЛОПОНЯТНЫЙ, -ая, -ое аҙ аңлайыш
һыҙ, аңлашылып етмәгән; малопонятная фраза 
аңлашылып етмәгән фраза

МАЛОПРИБЫЛЬНЫЙ, -ая, -ое әҙ килемле 
(табышлы); малопрйбыльное предприятие әҙ ки 
лемле (файҙа килтермәгән) предприятие

МАЛОПРИГОДНЫЙ, -ая, -ое яраҡһыҙ тиер
лек, бик үк яраҡлы булмаған; малопригодная 
для посева земля сәсеү өсөн яраҡһыҙ тиерлек ер 

МАЛОПРОДУКТИВНЫЙ, ая, ое файҙаһы 
(һөҙөмтәһе) аҙ, аҙ һөҙөмтәле; малопродуктйвный 
труд аҙ һөҙөмтәле хеҙмәт

М АЛОРАЗГОВОРЧИВЫ Й, ая, ое аҙ 
һөйләшеүсән, һүҙгә һаран; малоразговорчивый 
человек аҙ һөйләшеүсән кеше

МАЛОРОСЛЫЙ, ая, ое (о людях и живот
ных) тәбәнәк, бәләкәй (ҡыҫҡа) буйлы, кәүҙәгә 
бәләкәй, тоҡор; (о растениях) ҡыҫҡа, тәпәш; 
малорослый человек ҡыҫҡа буйлы кеше; мало
рослая берёза тәпәш ҡайын

МАЛОСЕМЕЙНЫЙ, -ая, -ое бәләкәй (аҙ) 
ғаиләле; малосемейные люди бәләкәй ғаиләле 
кешеләр

МАЛОСОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое һай 
йөкмәткеле (эстәлекле), эстәлеге ярлы (һай); 
малосодержательная повесть һай эстәлекле 
повесть

МАЛОСОЗНАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое түбән 
аңлы; малосознательный человек түбән аң 
лы кеше

МАЛОСОЛЬНЫЙ, -ая, -ое еңелсә тоҙлан
ған, тоҙо әҙ; малосольные огурцы еңелсә 
тоҙланған ҡыяр



МАНЁВР
МАЛОСТЬ ж 1. разг. (пустяк) ваҡ-төйәк, 

ваҡ нәмә, юҡ-бар нәмә; отвечать за каждую 
малость һәр юҡ-бар нәмә өсөн яуап биреү 2. ө 
знач. нареч.; прост, аҙыраҡ, саҡ ҡына, бер аҙ; 
потерпй малость саҡ ҡына сабыр ит ♦ самая 
малость аҙ ғына, саҡ ҡына

МАЛОЧИСЛЕННЫЙ, ая, -ое 1. аҙ һанлы, 
бәләкәй; малочйсленный отряд аҙ һанлы отряд 
2. һирәк була (осрай) торған; малочйсленные 
случаи һирәк осрай торған ваҡиғалар

МАЛЫН I, -ая, -ое 1. бәләкәй, бәләкәс; 
малый размер бәләкәй үлсәм; малый рост 
бәләкәй буй; малые страны бәләкәй (ваҡ) илдәр; 
малый отряд бәләкәй отряд; малые люди 
бәләкәй кешеләр; малые дети бәләкәй балалар 
2. только кратк. ф. бәләкәй, наҡыҫ ♦ с малых 
лет бәләкәйҙән үк, йәштән үк, бала саҡтан уҡ; 
самое малое иң кәмендә, кәм тигәндә; без мало
го; без мала тип әйтерлек, -ға/-гә яҡын; без 
малого сто рублей йөҙ һумға яҡын; и старый и 
малый; и стар и мал; и стар и млад см. старый; 
от мала до велйка йәше-ҡарты, олоһо-кесеһе; 
мал мала меньше береһенән-береһе бәләкәй (ба
лаларға ҡарата); мал золотнйк, да дорог аҫыл 
таш ҙур булмай, алтын ҙур булмай; за малым 
дело стало эш юҡҡа ғына туҡтап ҡалды, эш бик 
бәләкәй нәмәгә килеп терәлде

МАЛЫН II м; разг. егет (кеше), йәш егет 
(үҫмер); славный малый шәп егет; умный малый 
аҡыллы үҫмер ♦ малый не промах сос егет; 
добрый малый бына тигән кеше

МАЛЫШ м и МАЛЫШКА м п ж; разг. 
бәләкәй бала, сабый, бәләкәс, бәпес, бәпәй; годо
валый малыш бер йәшлек сабый; трёхлётняя ма
лышка өс йәшлек бәләкәс ҡыҙ бала

МАЛЫШбВЫЙ, -ая, -ое разг. бәләкәстәр 
...ы; малышовая группа бәләкәстәр төркөмө 

МАЛЬВА ж мальва, тырнаҡ гөл 
МАЛЬЧИК м малай, ир бала; родился 

мальчик ир бала тыуҙы ♦ Мальчик с пальчик ор 
соҡ ҡәҙәр (буйы бер ҡарыш) малай (халыҡ 
әкиәттәрендә)

МАЛЬЧИКбВЫЙ, -ая, -ое разг. малайҙар 
(ир балалар) ...ы; мальчиковая одежда ма
лайҙар кейеме

МАЛЬЧИШЕСКИЙ, -ая, -ое 1. ир балалар 
(малайҙар) ...ы; мальчйшеские брюки малайҙар 
салбары 2. перен. малайҙарса, балаларға хас; 
мальчйшеский поступок малайҙарса ҡыланыш 

МАЛЬЧИШЕСТВО с балалыҡ, малайлыҡ, 
балаларға хас; что за мальчишество! был ниндәй 
малайлыҡ!

МАЛЬЧИШЕЧИЙ, -ья, -ье разг. см. маль
чйшеский

МАЛЬЧЙШКА м ; разг. см. мальчик
МАЛЬЧИШНИК м йәш егеттәр (ир-егеттәр) 

кисәһе

МАЛЬЧбНКА м; разг., уменыи.-ласк. от 
мальчик

МАЛЬЧУГАН M;j?a3z., ласк, от мальчик
МАЛКЗСЕНЬКИИ, -ая, -ое разг. бәләкәй 

генә, остоҡ ҡына; малюсенькие дома бәләкәй 
генә өйҙәр

МАЛібТКА м и ж 1. сабый, бәпес; малютка 
заплакал бәпес илап ебәрҙе 2. бәләкәй генә, бик 
бәләкәй; лодка малютка бәләкәй генә кәмә 

МАЛЙР м маляр, буяусы 
МАЛЯРИЙНЫЙ, -ая, -ое 1. биҙгәк (тапма) 

...ы; малярийный комар биҙгәк серәкәйе 
2. биҙгәккә (тапмаға) ҡаршы көрәш ...ы; маля 
рййная станция биҙгәккә ҡаршы көрәш стан
цияһы

МАЛЯРИЯ ж биҙгәк, тапма ауырыуы; тро 
пйческая малярйя (һары) тропик биҙгәк, һары 
тапма

МАЛЙРНИЧАТЬ несов.; разг. маляр (буяу
сы) булып эшләү

МАЛЙРНЫЙ, -ая, -ое маляр, буяу ...ы; ма
лярная кисть маляр бумалаһы; малярные ра
боты буяу эштәре

МАМА Ж  ӘСӘЙ, ИНӘЙ
МАМАША ж 1. разг. см. мама 2. прост, (в 

обращении к пожилой женщине) инәй, эбей 
МАМЕНЬКИН: маменькин сынок иркэ ма 

лай; маменькина дочка иркэ (наҙлы) ҡыҙ 
мАмонт м мамонт
МАМОНТОВЫЙ, -ая, -ое мамонт ...ы; 

мамонтовая кость мамонт һөйәге
МАНГАЛ м мангал (мейес); разжигать ман

гал мангалға яғып ебәреү
МАНГО с нескл. манго (мәңге йәшел тропик 

ағас һәм уның емеше); сок манго манго һуты 
МАНГОВЫЙ, ая, ое манго ...ы; манговое 

дерево манго ағасы
МАНГУСТ м и МАНГУСТА ж мангуста 

(тропик йәнлек)
МАНДАРИН I м мандарин (мәңге йәшел ци

трус ағас һәм уның емеше)
МАНДАРИН II м мандарин (Боронғо 

Ҡытайҙа ҙур тцрәләргә европалылар тарафы
нан бирелгән исем)

МАНДАРИННЫЙ и МАНДАРИНОВЫЙ,
ая, ое мандарин ...ы; мандарйновое варенье

мандарин ҡайнатмаһы
МАНДАТ м мандат (вәкиллекте раҫлаған до

кумент); депутатский мандат депутат мандаты 
МАНДАТНЫЙ, -ая, -ое мандат ...ы ♦ ман

датная комйссия мандат комиссияһы
МАНДОЛЙНА ж; муз. мандолина; игра на 

мандолйне мандолина уйнау
МАНДРИЛ м мандрил (маймыл төрө) 
МАНЕВР м маневр (1. һуғыш ваҡытында 

дошманға һөжцм итец өсөн ғәскәр кцсерец
2. ғәскәр һәм флоттың тактик кцнегецҙәре
3. т. юл. станцияларында поездар составын 
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МАНЁВРЕННОСТЬ
төҙөц өсөн вагондарҙы юлдан-юлга кцсереп 
йөрөтөц)

МАНЁВРЕННОСТЬ ж маневр яһай белеү 
(алыу), хәрәкәтсәнлек; высокая манёвренность 
войск ғәскәрҙәрҙең етеҙ маневр яһай алыуы 

МАНЁВРЕННЫЙ, -ая, -ое маневрлы; манёв
ренная война маневрлы һуғыш

МАНЕВРИРОВАТЬ несов. 1. воен., ж.-д. 
маневр яһау 2. (лавировать) оҫта хәрәкәт итеү, 
манёврлау 3. перен. (действовать ловко, хит
ро) хәйләләшеү, хәйлә менән 4. чем; перен. оҫта 
файҙаланыу; маневрировать средствами матди 
сараларҙы оҫта файҙаланыу

МАНЕВРбВЫ Й, -ая, -ое ж.-д. маневр яһау 
...ы; маневровый паровоз маневр яһау паровозы 

МАНЁЖ м манеж (1. һыбай йөрөц һәм кцне- 
гецҙәр цткәрец өсөн булган бина, майҙан 
2. цирк аренаһы 3. тәпәй баҫырға өйрәнә баш
лаған балалар өсөн ҡамалап алынған кцсерелмә 
майҙансыҡ)

МАНЕКЁН м манекен; шить по манекену ма
некенға үлсәп тегеү

МАНЕКЁНЩИК м и МАНЕКЁНЩИЦА ж
манекенсы (кцргәҙмәлә кейем өлгөләрен кцр- 
һәтецсе)

МАНЁР: на новый манёр яңыса; на старый 
манёр иҫкесә; повязать полотенце на манёр пе
редника таҫтамалды алъяпҡыс кеүек итеп 
бәйләү; таким манером шул рәүешле

МАНЁРА ж 1. манера, ғәҙәт, рәүеш; отвра
тительная манера бик насар ғәҙәт; манера гово
рить һөйләү рәүеше 2. обычно мн. манёры ҡыла
ныш, үҙ-үҙеңде тотоу рәүеше; у него хорошие 
манёры ул үҙен яҡшы тота 3. манера, алым, 
рәүеш; манёра исполнёния башҡарыу алымы 

МАНЁРНИЧАТЬ несов.', разг. ҡылансыҡла
ныу, борғоланыу

МАНЁРНЫИ, ая, ое яһалма, тәбиғи бул
маған, ҡылансыҡ; манёрные жёсты ҡылансыҡ 
хәрәкәттәр

МАНЖЁТ м и МАНЖЁТА ж манжет 
(1. кцлдәктең йәки блузаның еңе осона эләкте
реп йәки тегеп ҡуймалы еңсә (беләҙек) 2. сал
бар балағының ҡайтарма осо); манжёты кофты 
кофта манжеттары; манжёты брюк салбар ман
жеттары

МАНИАКАЛЬНЫЙ, ая, ое мания .. .ы; ма 
ниакальное состояние мания хәле

М АНИКЙР м маникюр; сдёлать маникюр
маникюр яһау (эшләү)

М АНИКЙРНЫЙ, -ая, -ое маникюр ...ы; ма
никюрные ножницы маникюр ҡайсыһы

М АНИКЙРШ А ж маникюрсы, маникюр 
яһаусы (ҡатын-ҡыҙ)

М АНЙ Л ОВЩИНА ж; неодобр. маниловсы- 
лыҡ, буш хыялға бирелеүсәнлек

МАНИПУЛИРОВАТЬ несов. чем, с чем 
1. манипуляция яһау (ҡул менән эшләгәндә

ҡатмарлы хәрәкәттәр яһау); манипулйровать 
со счётными приборами иҫәпләү приборҙары 
менән манипуляция яһау 2. перен. алдау, хәйлә 
ҡороу

МАНИПУЛЙТОР м манипулятор (1. ҡул ме
нән эшләгәндә ҡатмарлы хәрәкәттәр яһаусы
2. цирк. артист, фокуссы, фокус кцрһәтецсе
3. тех. телеграф сигналдарын тапшырыу 
асҡысы)

МАНИПУЛЙЦИЯ ж манипуляция (1 . ҡул  
менән эшләгәндә ҡатмарлы хәрәкәт, алым 
2. цирк. ҡулдарҙың сос, етеҙ хәрәкәтенә ни
геҙләнгән фокустар кцрһәтец 3. кцсм., һөйл. 
алдау, хәйләле ялған эш); манипуляции в руч
ной работе ҡул эшендәге манипуляциялар; ма
нипуляции циркового артиста цирк артисы 
ның манипуляциялары; манипуляция с 
крупной суммой дёнег ҙур аҡса менән эш 
итеү, алдау

МАНИТЬ несов. кого-что 1. (ымлап) са
ҡырыу; манйть щенка көсөктө саҡырыу 2. пе
рен. үҙенә тартыу (ылыҡтырыу), йәлеп итеү; 
море манит диңгеҙ үҙенә ылыҡтыра

МАНИФЁСТ м манифест; Манифёст об ос 
вобождёнии крестьян Крәҫтиәндәрҙе азат итеү 
тураһында манифест; манифёст футурйстов фу
туристар манифесы

МАНИФЕСТАЦИЯ ж манифестация; мани
фестация солидарности теләктәшлек манифе- 
стацияһы

МАНИФЕСТИРОВАТЬ сов., несов. манифе- 
стацияла ҡатнашыу

МАНИШКА ж манишка, күкрәксә; рубашка 
с вышитой манишкой сигелгән манишкалы 
күлдәк; манйшка с белоснёжным отложным во
ротничком ап-аҡ ҡайтарма яғалы күкрәксә

МАНИЯ ж 1. мания (психик ауырыу); мания 
преслёдования эҙәрлекләү манияһы (кемдәрҙер 
эҙәрлекләй тип һаташыу) 2. перен. артыҡ ныҡ 
бирелеү (мауығыу), донъяны онотоу, мөкиббән 
китеү; мания писать стихй шиғырҙар яҙыу менән 
артыҡ мауығыу

МАНКА ж; разг. манный ярмаһы 
МАНКИРОВАТЬ сов., несов. чем иғти

барһыҙ (һалҡын) ҡарау
МАННА: как манны небёсной (ждать) бик 

ныҡ, түҙемһеҙләнеп (көтөү)
МАННЫЙ, -ая, -ое манный ...ы; манная 

каша манный бутҡаһы ♦ манная крупа манный 
ярмаһы (бойҙайҙан әҙерләнгән бик ваҡ ярма) 

МАНОВЁНИЕ с; книжн. ишара; мановёние 
рукй ҡул менән ишара яһау ♦ будто (как, 
словно, точно) по мановёнию волшёбного 
жёзла (волшёбной палочки) күҙ асып йомғансы 

МАНОК м; охот, һыбыҙғы; отозваться на 
манок һыбыҙғыға яуап итеп тауыш биреү

МАНбМЕТР м; физ. манометр; показание 
манометра манометр күрһәтеүе



МАРКА
МАНСАРДА ж мансарда (сарлаҡтағы тор

лаҡ бцлмэ); дом с мансардой мансардалы йорт 
МАНСИ мн. нескл. {ед. манси м и ж) ман

сиҙар, манси халҡы; см. мансййцы
МАНСЙЙСКИЙ, -ая, -ое манси ...ы; ман 

сййский язык манси теле
МАНСИИЦЫ мн. мансиҙар, манси халҡы / /  

ед. мансиец м манси ир-аты; мансийка ж манси 
ҡатын-ҡыҙы

МАНТИЯ ж мантия (1. плащ кецек кейем 
2. зоол. ҡусҡарҙарҙың тире йыйырсығы 3. геол. 
Ер ҡабығы аҫтындағы эске ҡатлам)

МАНТ б  с нескл. манто (йәнлек тиреһенән 
киң, оҙон итеп тегелгән ҡатын-ҡыҙ пальтоһы) 

МАН^Л м манул (затлы тиреле йыртҡыс 
дала бесәйе)

МАНУСКРИПТ м; книжн. манускрипт (бо
ронғо ҡулъяҙма)', собрание манускрйптов ману
скрипттар йыйынтығы

МАНУФАКТУРА ж мануфактура (1. капи
талистик производствоның ҡул хеҙмәтенә 
ҡоролған тәцге ябай формаһы 2. иҫк. туҡыу 
фабрикаһы 3. туҡыма, тауар)

МАНЬЧЖУРСКИЙ, -ая, -ое манжур ...ы, 
Манжурия ...ы; маньчжурский язык манжур теле 

МАНЬЧЖУРЫ мн. манжурҙар, манжур 
халҡы / /  ед. маньчжур м манжур ир-аты; мань
чжурка ж манжур ҡатын-ҡыҙы

МАНЬЙК м маньяк (манияға бирелеп 
киткән кеше)

МАНЙЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от манйть 
2. прил. үҙенә тартыусы (ылыҡтырыусы), йәлеп 
итеүсе, ҡыҙыҡтырғыс; манящие перспективы 
ҡыҙыҡтырғыс перспективалар

МАРАБУ м нескл. марабу (1. оҙон суҡышлы, 
кцпереп торған матур йөнлө тропик ҡош 
2. шул ҡоштоң биҙәцес итеп ҡулланылған 
ҡауырһыны)

МАРАЗМ м маразм; старческий маразм ҡарт
лыҡ маразмы

МАРАЛ м марал (эре себер боланы) 
МАРАТЬ несоә.-, разг. 1. что бысратыу, бу

яу; марать платье күлдәкте бысратыу 2. кого- 
что', перен. ҡара яғыу, яманлау; марать честное 
ймя намыҫына ҡара яғыу 3. что яҙғылап мата
шыу; марать стихй шиғырҙар яҙғылап маташыу 
4. что яҙылғанды һыҙып ташлау; марать целые 
страницы күп кенә биттәрҙе һыҙып ташлау ♦ ма
рать бумагу ҡағыҙ бысратыу (уңышһыҙ нәмә 
яҙыу)\ марать руки об кого, обо что теләмәгән 
эшкә ҡыҫылыу, ҡул бысратыу

МАРАТЬСЯ несоә. 1. разг. бысраныу, буя
лыу; светлая одежда быстро марается асыҡ 
төҫтәге кейем тиҙ бысрана 2. перен., прост, 
(ввязываться в грязное дело) тығылыу, бысра
ныу; мараться не хочется бысранғы килмәй 

МАРАФОН м\ разг. марафон; лыжный мара
фон саңғы марафоны

МАРАФОНСКИЙ, -ая, -ое спорт, марафон 
...ы; марафонский заплыв марафон йөҙөшө 
♦ марафонский бег марафон йүгереше (42 км 
195 м араға йцгерец)

МАРГАНЕЦ м марганец (химик элемент, 
металл)

МАРГАНЦЕВЫЙ, -ая, -ое 1. марганец ...ы; 
марганцевое месторождение марганец ят
ҡылығы 2. марганецлы; марганцевая сталь мар
ганецлы ҡорос

МАРГАНЦОВКА ж; разг. марганцовка 
МАРГАНЦЕВЫЙ, -ая, -ое марганцовкалы; 

марганцовый раствор марганцовкалы иретмә 
МАРГАРЙН м маргарин 
МАРГАРЙТКА ж маргаритка (гол)
МАРЕВО с 1. см. мираж 2. (дымка, туман) 

монар, һағым; окутаться маревом монарға 
сорналыу

МАРЁНА ж марена (цлэн)
МАРЁНГО с нескл. 1. аҡ ептәре булған ҡара 

туҡыма 2. в знач. прил. һорғолт ҡара (төҫ); 
пальто маренго һорғолт ҡара пальто

МАРИ мн. нескл. (ед. мари м ж ж) марийҙар, 
мари халҡы; см. марййцы

МАРИИСКИИ, -ая, -ое мари ...ы; марийский 
язык мари теле

МАРИИЦЫ мн. мариҙар, мари халҡы / /  ед. 
марйец м мари ир-аты; марййка ж мари ҡа
тын-ҡыҙы

МАРИНА ж; иск. марина (диңгеҙҙе тасуир
лаған рәсем); марйны Айвазовского Айвазов- 
скийҙың мариналары

МАРИНАД м маринад (1. әсе һеркә һәм 
төрлө тәмләткестәр һалып яһалған шыйыҡса 
2. һаҡлау өсөн шул шыйыҡсаға һалып, ябып 
ҡуйылған емеш, йәшелсә); томаты в маринаде 
маринадтағы помидор, маринадланған помидор; 
домашние маринады өйҙә яһалған маринадтар 

МАРИНИСТ м; иск. маринасы (диңгеҙ кцре- 
нештәрен һцрәтләцсе рәссам)

МАРИНОВАНИЕ с см. мариновать 
МАРИНОВАТЬ несов. 1. что маринадлау; 

мариновать помидоры помидор маринадлау 
2. перен., разг. тотҡарлап тороу, ҡарамай ят
ҡырыу, юрый кисектереү; мариновать дёло эш
те тотҡарлап тороу

МАРИОНЁТКА ж 1. марионетка, ҡурсаҡ; 
театр марионеток ҡурсаҡ театры 2. перен. мари
онетка (кеше һцҙе менән генә йөрөцсе, кеше 
ҡурайына бейецсе)

МАРИХУАНА ж марихуана (наркотик 
матдә)

МАРКА I ж 1. марка; почтовая марка почта 
маркаһы 2. (знак, клеймо) келәймә, тамға; фаб
ричная марка фабрика келәймәһе 3. перен., 
разг. дәрәжә, абруй, репутация; держать марку 
дәрәжәне төшөрмәү 4. сорт, сифат; новые марки 
стали ҡоростоң яңы сорттары



МАРКА
МАРКА II ж марка (ҡайһы бер сит илдәрҙә 

аҡса берәмеге)
МАРКЕР м; с.-х маркер; провес™ маркёром 

бороздку маркер менән бураҙна һыҙыу (һуҙыу) 
МАРКИЗ м маркиз (Көнбайыш Европа 

илдәрендә дворянлыҡ титулы һәм шул титул
дағы кеше)

МАРКИЗА ж маркиздың ҡатыны, маркиз- 
дың ҡыҙы

МАРКИЗЁТ м маркизет (туҡыма)', шёлко
вый маркизет ебәк маркизет

МАРКИН, -ая, -ое тиҙ керегеүсән, кер 
күтәрмәй торған; маркий цвет кер күтәрмәй 
торған төҫ

МАРКИРОВАТЬ I сов., несоә. что; спец. 
(поставитъ клеймо) келәймә (тамға) һуғыу 

МАРКИРОВАТЬ II сов., несов. что', с.-х. 
маркировкалау, маркер менән бураҙна һуҙыу; 
маркировать участок под капусту кәбеҫтә ул 
тыртыу өсөн участканы маркировкалау 

М АРКИРбВКА I ж см. маркировать I 
М АРКИРбВКА II  ж см. маркировать II 
М АРКИРбВЩ ИК м маркировкалаусы, ке

ләймә (тамға) һуғыусы; маркировщик товаров 
тауарға тамға һуғыусы

МАРКСИЗМ м марксизм (тәғлимәт) 
МАРКСИЗМ ЛЕНИНИЗМ м марксизм-ле

нинизм (тәғлимәт)
МАРКСИСТ м марксист (марксизм яҡ 

лы кеше)
МАРКСИСТСКИЙ, -ая, -ое марксистик; 

марксйстский метод марксистик ысул
МАРКШЕЙДЕР м; геод., геол. маркшейдер 
МАРЛЕВЫЙ, -ая, -ое марля ...ы; марлевая 

подкладка марля эслек 
МАРМЕЛАД м мармелад 
МАРОДЕР м мародёр (1. һуғыш ҡырында 

цлгән йәки яралы кешеләрҙе талаусы', һуғыш 
ваҡытында халыҡты талап йөрөцсе 2. һөйл. 
алыпһатар)

МАРОДЕРСТВО с мародёрлыҡ; обвинйть в 
мародёрстве мародёрлыҡта ғәйепләү

МАРОДЁРСТВОВАТЬ несов. мародёрлыҡ 
итеү

МАРОККАНСКИЙ, -ая, -ое мароккан ...ы, 
Марокко ...ы; марокканский диалект мароккан 
диалекты

МАРОККАНЦЫ мн. мароккалылар, марок- 
кандар, мароккан халҡы / /  ед. марокканец м 
мароккан ир-аты; марокканка ж мароккан 
ҡатын-ҡыҙы

МАРОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. марка ...ы; мароч
ная коробка марка тартмаһы 2. сортлы, марка
лы; марочная сталь маркалы ҡорос ♦ марочные
вйна маркалы шараптар

МАРСЕЛЬЁЗА ж Марсельеза (Францияның 
милли гимны)

МАРТ м март, март айы

МАРТЁН м мартен (1. мейес 2. ҡорос) 
МАРТЕНОВСКИЙ, -ая, -ое мартен ...ы; мар

теновский цех мартен цехы ♦ мартеновская 
печь мартен мейесе; мартеновская сталь мартен 
ҡоросо

МАРТОВСКИЙ, -ая, -ое март ...ы; мартов
ский день март көнө

МАРТЫШКА ж марты ш ка (маймыл) 
МАРТЫШКИН, -а, -о мартышка ...ы; мар

тышкин хвост мартышка ҡойроғо ♦ мартышкин 
труд файҙаһыҙ (кәрәкһеҙ) эш

МАРШ I м 1. (ходьба в строю) марш; тор
жественный марш тантаналы марш 2. (передви
жение войск) марш; ночной марш отряда отряд
тың төнгө маршы 3. (музыкальное произведе
ние) марш; марш для оркестра оркестр өсөн 
яҙылған марш; похоронный марш матәм маршы 

МАРШ II межд. 1. воен. (команда) марш! 
2. разг. кит (әле); марш отсюда кит бынан 

МАРШАЛ м маршал; маршал авиации авиа 
ция маршалы

МАРШАЛЬСКИЙ, -ая, -ое маршал ...ы; 
маршальские погоны маршал погондары

м Ар ш е в ы и , -ая, -ое 1. марш ...ы; марше
вый порядок строя сафтың марш тәртибе 
2. марштағы; маршевый батальон марштағы 
батальон

МАРШ ИРОВАТЬ несов. маршта йөрөү; 
маршировать колонной колонна менән маршта 
йөрөү

МАРШ ИРбВКА ж см. маршировать 
МАРШРУТ м маршрут; маршрут перелёта 

осоу маршруты; маршрут туристского похода
туристик поход маршруты

МАРШРУТНЫЙ, -ая, -ое маршрут ...ы, мар
шрутлы; маршрутный указатель маршрут 
күрһәткесе ♦ маршрутное таксй маршрут так- 
сийы; маршрутный поезд ж.-д. маршрут поезы 
(билдәләнгән пунктҡа тиклем йөгө, составы 
цҙгәртелмәй бара торған поезд); маршрутная 
съёмка маршруттың һыҙмаһы (топографик 
һыҙмаһы)

МАСКА ж; в разн. знач. маска, битлек; 
маска медведя айыу маскаһы; лечебная маска 
дауалау маскаһы; противогазная маска противо
газ битлеге 2. перен. битлек; маска простодушия 
яһалма эскерһеҙлек битлеге ♦ надеть (на себя) 
маску ысын йөҙҙө йәшереү; сбросить маску бит
лекте һалыу, ысын йөҙөңдө күрһәтеү; сорвать 
маску с кого ысын йөҙөн асыу, фаш итеү

МАСКАРАД м ; прям., перен. маскарад; но
вогодний маскарад Яңы йыл маскарады; маска
рад равнодушия вайымһыҙлыҡ маскарады

МАСКАРАДНЫЙ, -ая, -ое маскарад ...ы; ма
скарадный костюм маскарад костюмы

МАСКИРОВАТЬ несов. 1. кого маска кей
ҙереү; маскировать детей балаларға маска 
кейҙереү 2. что маскировкалау; маскировать 
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МАССОВОСТЬ
орудие ҡоралды маскировкалау 3. что; перен. 
йәшереү; маскировать свой чувства үҙеңдең 
тойғоларыңды йәшереү

МАСКИРОВАТЬСЯ несоө. 1. маскарад кос
тюмы кейеү, маска кейеү; маскироваться ру
салкой һыу инәһе маскаһын кейеү 2. йәшеренеү; 
маскироваться от врагов дошмандарҙан йәшере
неү 3. перен. уйҙы (хисте, ысын йөҙҙө) йәшереү, 
булып ҡыланыу; научйться маскироваться и хи
трить ысын йөҙҙө йәшерергә һәм хәйләләшергә 
өйрәнеү 4. страд, от маскировать

МАСКИРбВКА ж 1. см. маскировать, мас
кироваться 2. (то, чем маскируются) маски
ровка; штора маскировки маскировка пәрҙәһе 

МАСКИРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое маскировка 
...ы; маскировочный халат маскировка халаты 

МАСЛЕНИЦА ж Масленица (борото славян 
һәм ҡайһы бер халыҡтарҙа ҡышты оҙатыуға 
бағышланған мәжцси байрамдарҙың береһе, 
христиан календары буйынса пост алдынан 
цткәрелә)

МАСЛЕНКА ж 1. май һауыты 2. тех. 
майлағыс

МАСЛЕНОК м майлы бәшмәк 
МАСЛЕНЫЙ, -ая, -ое прям., перен. майлы; 

масленая каша майлы бутҡа; масленые глаза
майлы күҙҙәр; масленые руки майлы ҡулдар 

МАСЛИНА ж зәйтүн (ашсы һәм емеше) 
МАСЛИТЬ несоө. что майлау, май һөртөү; 

маслить кашу бутҡаны майлау
МАСЛИТЬСЯ несоө.', разг. 1. майланыу, 

майы сығыу; замазка маслится замазканың 
майы сыға; глаза маслятся күҙҙәр майланып то
ра 2. страд, от маслить

МАСЛИЧНЫЙ, -ая, -ое май ...ы, май бирә 
торған; масличные культуры май бирә торған 
үҫемлектәр

МАСЛЙЧНЫЙ, -ая, -ое зәйтүн ...ы; мас
личные ягоды зәйтүн емеше ♦ масличное дере
во зәйтүн ағасы

МАСЛО с 1. май; сливочное масло аҡ май; 
топлёное масло һары май; подсолнечное масло
көнбағыш майы; машйнное масло машина майы; 
смазочное масло майлай торған май 2. иск. 
(масляная краска) майлы буяу ♦ масло масля
ное майлы май (бер цк нәмәне төрлө һцҙҙәр 
менән ҡабатлап әйтец); как по маслу май
ланған кеүек; ерунда (чепуха) на постном масле 
буш нәмә

МАСЛО... урыҫ телендәге ҡушма һцҙҙәрҙең 
“май" мәгәнәһендәге беренсе өлөшө, мәҫ., мас
лозавод май заводы

МАСЛОБбЙКА ж 1. (аппарат) көбө, май 
яҙғыс 2. разг. (предприятие) май һығыу заводы 

МАСЛОБбЙНЫИ, -ая, -ое май һығыу (етеш
тереү) ...ы; маслобойный завод май һығыу 
заводы

МАСЛОБбЙНЯ ж май һығыу заводы

МАСЛОДЁЛ м май етештереүсе (яҙыусы) 
МАСЛОДЁЛИЕ с май яҙыу (етештерец, 

эшләп сыгарыу)
МАСЛОДЁЛЬНЫЙ, -ая, -ое май ...ы, май

эшләп сығарыу (етештереү) ...ы; маслодельный 
цех май эшләп сығарыу цехы 

МАСЛОЗАВбД м май заводы 
МАСЛЯНЙСТЫЙ, ая, ое 1. майлы; масля 

нйстый сыр майлы сыр 2. майланып (ялтырап) 
торған; маслянйстые листочки ялтырап торған 
япраҡтар

МАСЛЯНЫЙ, ая, ое 1. май ...ы; масляное 
пятно май табы 2. иск. майлы; масляная краска
майлы буяу; масляный портрет майлы буяуҙар 
менән эшләнгән портрет 3. тех. майҙа (май 
менән) эшләгән; масляный насос май менән 
эшләгән насос

МАС б Н  м масон (масонсылыҡ агзаһы) 
МАСбНСТВО с масонсылыҡ (X V II  б. ба

шында барлыҡҡа килгән дини-этик хәрәкәт) 
МАССА ж 1. масса; масса тёла есем массаһы; 

масса воды һыу массаһы; сырковая масса эрем 
сек массаһы; народные массы халыҡ массаһы 
2. чего', разг. бик күп, донъя; масса народу бик 
күп халыҡ

МАССАЖ м массаж; лечение массажем мас
саж менән дауалау; дёлать массаж массаж яһау, 
һылау

МАССАЖЙСТ м и МАССАЖИСТКА ж мас
саж яһаусы (һылаусы)

МАССАЖНЫЙ, -ая, -ое массаж ...ы; мас
сажная щётка массаж щеткаһы

МАССЙВ м; в разн. знач. массив; горный 
массйв тау массивы; лесные массйвы урман мас
сивтары

МАССИВНЫЙ, -ая, -ое ауыр, ҙур; мас
сивная дверь ауыр ишек; массивное тёло ҙур
ауыр кәүҙә

МАССИРОВАННЫЙ, -ая, -ое воен. 1. прич. 
от массировать II; 2. прил. тупланған, бер
ләштерелгән, бер урынға төбәлгән; массйрован 
ный налёт авиации бер урынға төбәлгән көслө 
авиация һөжүме

МАССИРОВАТЬ I несоө. кого-что массаж 
яһау, һылау; массйровать место ушйба бәрелгән 
урынға массаж яһау

МАССЙРОВАТЬ II сов., несоө. что\ воен. 
бер урынға туплау (ғәскәрҙе, артиллерияны 
һ.б.)', массйровать войска ғәскәрҙе бер урынға 
туплау

МАССОВИК м ; разг. массовик (1. кцмәк 
уйын ойоштороусы 2. халыҡ араһында эшләцсе) 

МАССбВКА ж; в разн. знач. массовка; вос
кресная массовка йәкшәмбе көнөндәге массовка; 
гримировать участников массовок массовка 
ларҙа ҡатнашыусыларҙы гримлау

МАССОВОСТЬ ж киң таралғанлыҡ (йә
йелгәнлек)
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МАССОВЫЙ
МАССОВЫЙ, -ая, -ое в разн. знач. киң, 

күмәк, күпләп, күп кеше ҡатнашҡан; массовое 
движение рабочих эшселәрҙең күмәк хәрәкәте; 
товары массового потребления киң ҡулланыу 
тауарҙары; массовое производство товаров та
уарҙы күпләп етештереү

МАСТЕР м 1. мастер; сменный мастер смена 
мастеры; часовой мастер сәғәт мастеры; мастер 
спорта спорт мастеры 2. оҫта; мастер художест
венного слова нәфис һүҙ оҫтаһы; мастер го
ворить оҫта һөйләүсе ♦ мастер на все руки 
ҡулы алтын, алтын ҡуллы (бөтә эш ҡулынан 
килә); мастер своего дёла үҙ эшенең оҫтаһы 
(маһиры)

МАСТЕРИТЬ несоә. что; разг. яһау, әтмәләү 
(ғәҙәттә, ҡул менән); мастерйть куклу ҡурсаҡ 
яһау

МАСТЕРИЦА ж 1. (работница) мастер 
ҡатын-ҡыҙ 2. на что и с неопр.; разг. оҫта 
ҡатын-ҡыҙ; мастерйца плясать бейергә оҫта 
ҡатын-ҡыҙ

МАСТЕРбК м 1. разг., уменъш.-ласк. от 
мастер 2. мастерок (төҙөлөш эшендә иҙмәне 
һылай торған ҡалаҡ төрө)

МАСТЕРСКАЯ ж оҫтахана; столярная мас
терская ағас эше оҫтаханаһы

МАСТЕРСКИ и разг. МАСТЕРСКИ нареч. 
бик оҫта, үрнәк булырлыҡ; мастерски исполнять 
народные песни халыҡ йырҙарын бик оҫта 
башҡарыу

МАСТЕРСКИЙ, -ая, -ое мастер ...ы; мастер
ский значок мастер значогы

МАСТЕРСКОЙ, -ая, -ое бик оҫта, бик яҡшы, 
үрнәк булырлыҡ; мастерская выделка кожи бик
яҡшы иләнгән тире

МЛ СТЕР СТВ б  с 1. һәнәр; слесарное мастер
ство слесарь һәнәре 2. оҫталыҡ; актёрское мас
терство актёр оҫталығы

МАСТИКА ж мастика (1. йәбештерец өсөн 
ҡулланылған ҡуйы матдә 2. паркет иҙәнде 
ышҡыу өсөн балауыҙ ҡушып яһалған матдә 
3. хуш еҫле ағас ыҫмалаһы)

МАСТИСТЫИ, -ая, -ое спец, (о лошади) саф 
төҫлө, бер төҫлө (башҡа төҫ ҡатнашмаған); ма
стистая лошадь бер төҫлө (яҡшы) ат

МАСТИТ м; мед. мастит (тцш шешеце) 
МАСТЙТЫЙ, -ая, -ое 1. өлкән, оло йәштәге; 

мастйтый старец оло йәштәге ҡарт 2. күп хеҙмәт 
күрһәткән, хөрмәт ҡаҙанған, арҙаҡлы; мастйтый 
писатель арҙаҡлы яҙыусы; мастйтый учёный күп 
хеҙмәт күрһәткән ғалим

МАСТОДбНТ м мастодонт (филгә оҡшаған 
ҡаҙылдыҡ эре хайуан)

МАСТЬ ж 1. төҫ; лошадь вороной масти ҡара 
төҫтәге ат 2. карт, масть, төҫ; червонная масть 
черви төҫө

МАСШТАБ м; прям., перен. масштаб; мас
штаб 100 километров в сантиметре масштабы

бер сантиметрға йөҙ километр; учёный мирового 
масштаба донъя масштабындағы ғалим

МАСШТАБНОСТЬ ж масштаблылыҡ, киң 
ҡоласлылыҡ; масштабность планов пландарҙың 
масштаблылығы

МАСШТАБНЫЙ, -ая, -ое прям., перен. мас
штаблы; масштабная линейка масштаблы линей
ка; масштабные задачи масштаблы мәсьәләләр 

MAT I м; шахм. мат; объявйть мат мат ҡуйыу 
MAT II м (подстилка, циновка) мат; 

прыгнуть на мат матҡа һикереү
MAT III м; спец. тоноҡлоҡ; нанестй мат на 

стекло быяланы тоноҡландырыу, быялаға то
ноҡлоҡ биреү (йүгертеү)

MAT IV: благим матом (кричать, орать и 
т.п.) прост, бик әсе, бөтә көскә (ҡысҡырыу, 
аҡырыу һ.б.)

М А ТА ДбР м матадор (Испанияла цгеҙ 
һуғышында ҡатнашыусы төп һуғышсы) 

МАТЕМАТИК м математик (белгес) 
МАТЕМАТИКА ж  математика; высшая мате

матика юғары математика
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. математика 

...ы; математические термины математика тер 
миндары 2. математик; математический анализ 
математик анализ 3. перен. (точный) математи
калағы кеүек, теүәл; математйческая точность 
математикалағы кеүек теүәллек

МАТЕРИАЛ м ; в разн. знач. материал; 
{ткань) туҡыма; строительный материал төҙө
лөш материалы; горючий материал яғыулыҡ ма
териалы; фольклорный материал фольклор ма
териалы; материалы для доклада доклад өсөн 
материалдар; материал на платье күлдәклек 
туҡыма

МАТЕРИАЛИЗМ м ; филос. материализм; 
диалектический материализм диалектик мате
риализм

МАТЕРИАЛИЗОВАТЬ сов., несов. что; 
книжн. материаллаштырыу, күҙгә күренер хәлгә 
килтереү, -ға/-гә әүерелдереү; материализовать 
идеи в произведение искусства уй-фекерҙәрҙе 
сәнғәт әҫәренә әүерелдереү

МАТЕРИАЛИЗОВАТЬСЯ книжн. 1. сов., 
несоә. материаллашыу, күҙгә күренер хәлгә ки
леү, материал формаһына әйләнеү 2. несоә. 
страд, от материализовать

МАТЕРИАЛИСТ м материалист (1. фәлс. 
материализм яҡлы кеше 2. матди файҙаны 
ғына кцҙәтецсе кеше)

МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое филос.
материалистик; материалистйческий взгляд на 
жизнь тормошҡа материалистик ҡараш

МАТЕРИАЛИСТИЧНЫЙ, ая, ое 1. см. ма 
териалистйческий 2. шәхси мәнфәғәттәргә генә 
ҡоролған; материалистичные взгляды шәхси 
мәнфәғәттәргә генә ҡоролған ҡараш 
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МАЧТОВЫЙ
МАТЕРИАЛЬНО н а р е ч .  материаль (матди) 

яҡтан; материально обеспечен материаль яҡтан 
тәьмин ителгән

МАТЕРИАЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. материал ...ы; 
материальный склад материал склады 2. матери
аль, матди; материальное положение матди хәл 
3. материаль; материальный мир материаль донъя 
♦ материальная часть с п е ц .  техник йыһаздар 

МАТЕРИК м ;  г е о г р .  материк, ҡоро ер 
МАТЕРИКбВЫЙ, -ая, -ое г е о г р .  материк 

...ы; материковый лёд материк боҙо
МАТЕРЙНСКИЙ, ая, ое 1. әсә ...ы; мате 

рйнский дом әсә йорто 2. әсәләрсә ...ы, әсәләргә 
хас; матерйнская ласка әсәләргә хас иркәләү 

МАТЕРИНСТВО с әсәлек; чувство мате 
рйнства әсәлек тойғоһо

МАТЁРИЯ ж ; ө  р а з н .  з н а ч .  материя; ( т к а н ь ,  

м а т е р и а л ) туҡыма; материя — философская 
категория материя — фәлсәфәүи категория; 
строение материи материя төҙөлөшө; шерстяная 
материя йөн туҡыма; говорить о высоких ма
териях юғары материялар тураһында һөйләү 

МАТЕРЫЙ, -ая, -ое 1. таҙа, ныҡлы, көс ул
тырған, ҡарт; матёрый волк ҡарт бүре 2. р а з г .  

тәжрибәле, шымарған; матёрый пловец тәжрибә
ле йөҙөүсе 3. п е р е н .  ата, яуыз, сей; матёрый бю
рократ ата бюрократ; матёрый враг яуыз 
дошман

МАТЁРЧАТЫЙ, -ая, -ое материянан (туҡы
манан) эшләнгән; матерчатый переплёт кнйги
материянан эшләнгән китап тышы 

м Ат и ц а  ж  өрлөк
МАТКА ж  1. а н а т .  аналыҡ, балаятҡы 

2. ( с а м к а  ж и в о т н о г о )  инә; матка олёня инә 
болан 3. п ч е л ,  инә ҡорт

МАТОВЫЙ, -ая, -ое тоноҡ, ялтырауыҡһыҙ; 
матовая фотобумага ялтырауыҡһыҙ фотоҡағыҙ; 
матовая лампочка тоноҡ электр лампаһы

МАТОЧНИК м  1. п ч е л ,  инә ҡорт күҙәнәге
2. п ч е л ,  ситлек; поместить пчелйную матку в 
маточник ҡорт инәһен ситлеккә бикләү 3. с . - х .  

инә (төп) үҫемлек 4. с а д .  үрсетмә(лек) 5. б о т .  

емешлек, емшән
МАТОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. а н а т .  аналыҡ (ба

лаятҡы) ...ы; маточное кровотечение аналыҡ 
тан ҡан китеү 2. п ч е л ,  инә ҡорт ...ы; маточная 
ячейка в сотах кәрәҙҙәге инә ҡорт күҙәнәге
3. инә ...ы; маточное поголовье скота инә 
мал(дар) һаны

м а т р Ас  и м а т р Ац  м  матрас; волосяной 
матрас ҡыл матрас

МАТРЕШКА ж  матрёшка ( б ә л ә к ә й е р ә к т ә р е  

б е р - б е р е һ е н е ң  э с е н ә  ҡ у й ы л а  т о р г а н  ҡ у р с а ҡ )  

МАТРИАРХАЛЬНЫЙ, -ая, -ое матриархаль; 
матриархальный род матриархаль ырыу

МАТРИАРХАТ м  матриархат ( ҡ а т ы н - ҡ ы ҙ 

ҙ а р  ө ҫ т ө н л ө г ө н ә  н и г е ҙ л ә н г ә н  т ә ц т о р м о ш  й ә м -  

г и ә т  р ә ц е ш е )

МАТРИЦА ж \  т е х .  матрица, ҡалып ( ш т а м п 

л а у  э ш е н д ә  һ ә м  т и п о г р а ф и я л а  ҡ у л л а н ы л а )  

МАТРИЦИРОВАНИЕ с с м .  матрицйровать 
МАТРИЦИРОВАТЬ с о в . ,  н е с о в .  ч т о \  т и -  

п о г р .  матрицалау, матрицаға һалыу, матрицаһын 
алыу; матрицйровать набор йыйылған хәреф
тәрҙе матрицаға һалыу

М АТРбС м  матрос; служйть матросом мат
рос булып хеҙмәт итеү

МАТРбСКА ж  матроска ( ҙ у р  ҡ а й т а р м а  

я г а л ы  м а т р о с  к ц л д ә г е )

МАТРбССКИЙ, -ая, -ое матрос ...ы; мат
росская форма матрос формаһы

МАТУШКА ж \  р а з г .  әсәй, инәй ♦ матушки 
(мой)! в  з н а ч .  м е ж д .  әсәкәйем (инәкәйем)! ( и ҫ  

к и т е ц ҙ е ,  ш а т л ы ҡ т ы ,  ҡ у р ҡ ы у ҙ ы  һ . б .  а ң л а т а )  

МАТЧ м  матч, ярыш; футбольный матч футбол 
ярышы

МАТЧ ТУРНЙР м  шахмат ярышы 
МАТЬ ж  1. әсә, инә 2. ( с а м к а )  инә ♦ мать ге 

ройня герой әсә; мать одиночка яңғыҙ әсә 
( р ә с м и  н и к а х т а  т о р м а й ы н с а  б а л а  т а п ҡ а н  һ ә м  

я ң г ы ҙ ы  т ә р б и ә л ә г ә н  ә с ә )

МАТЬ И МАЧЕХА и м а т ь  м Ач е х а  ж
үгәй инә үләне

МАУЗЕР м  маузер ( а в т о м а т - п и с т о л е т  

т ө р ө )

М А Ф И бЗИ  м  н е с к л .  мафия ағзаһы 
МАФИЯ ж  мафия ( г а н г с т е р ҙ а р ҙ ы ң  б е р л ә ш 

м ә л ә р е )

МАХ м  1. ( в з м а х )  һелтәү, ҡағыу, елпеү; мах 
крыла ҡанат елпеүе; мах рукой ҡул һелтәүе 
2. ( о б о р о т )  әйләнеш; мах колеса тәгәрмәс әйләне
ше 3. ( ш а г  ж и в о т н о г о )  аҙым; широкий мах лоша
ди аттың киң аҙымы ♦ с маху: 1) бер һелтәүҙә 
(ынтылыуҙа); 2) бар көскә; 3) уйлап тормайынса, 
кинәт; дать маху һынатыу

МАХАбН м  махаон ( ҙ у р  с ы б а р  к ц б ә л ә к )  

МАХАТЬ н е с о в .  ч е м  һелтәү, болғау, ҡағыу, 
елпеү; махать саблей ҡылыс һелтәү; махать 
платком яулыҡ болғау; махать крыльями ҡанат 
ҡағыу

М АХбРКА ж  махорка
МАХбРОЧНЫЙ, -ая, -ое махорка ...ы; ма

хорочный дым махорка төтөнө
М АХРбВЫ Й, -ая, -ое 1. ялбыр, ҡатмарлы 

таж япраҡлы; махровая астра ҡатмарлы таж яп
раҡлы астра 2. п е р е н .  ( о т ъ я в л е н н ы й )  һөрһөгән, 
бысылдап торған; махровый реакционер һөр
һөгән реакционер 3. ( о  т к а н и )  йөнтәҫ, ялбыр; 
махровое полотенце йөнтәҫ таҫтамал 

МАЧЕХА ж  үгәй әсә (инә)
МАЧТА ж  мачта; мачта корабля карап 

мачтаһы
МАЧТОВЫЙ, -ая, -ое 1. мачта ...ы; мачто

вый огонь мачта уты 2. мачталыҡ, мачтаға 
яраҡлы; мачтовая сосна мачталыҡ ҡарағай 
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МАШИНА
МАШИНА ж  машина; легковая машина еңел 

машина; грузовая машина йөк машинаһы
МАШИНАЛЬНЫЙ, -ая, -ое уйламайынса, 

тиҙ-тиҙ (генә), ихтыярһыҙ; машинальный ответ 
уйламайынса әйтелгән яуап

МАШИНИЗАЦИЯ ж  с м .  машинизировать 
МАШИНИЗЙРОВАТЬ с о в . ,  н е с о в .  ч т о  ма

шиналар менән тәьмин итеү; машинизировать 
сельское хозяйство ауыл хужалығын машина
лар менән тәьмин итеү

МАШИНИСТ м  машинист; машинист поезда
поезд машинисы

МАШИНИСТКА ж  машинистка ( я ҙ ы у  м а 

ш и н к а һ ы н д а  э ш л ә г ә н  ҡ а т ы н - ҡ ы ҙ )

МАШИНКА ж  1. у м е н ъ ш .  о т  машина 
2. ( п р и б о р )  машинка; пйшущая машйнка яҙыу 
машинкаһы; машйнка для стрйжки волос сәс 
алыу машинкаһы

МАШЙННО ТРАКТОРНЫЙ, ая, ое маши
на трактор . ..ы; машйнно тракторная станция
машина-трактор станцияһы

МАШЙННЫЙ, -ая, -ое 1. машина ...ы; ма 
шйнное масло машина майы; машйнные части
машина частары 2. машина ярҙамында (менән); 
машйнная вязка машина ярҙамында бәйләү 
♦ машинный перевод машина тәржемәһе

МАШИНОПИСНЫЙ, ая, ое машинкала 
баҫылған; машинопйсный текст машинкала 
баҫылған текст

МАШЙНОПИСЬ ж  1. у  c m .  машинкала 
баҫыу; курсы машйнописи машинкала баҫырға 
өйрәнеү курстары 2. машинка яҙыуы (тексы) 

МАШИНОСТРОЕНИЕ с эшләп сығарыу, 
машина(лар) эшләү; тяжёлое машиностроение 
ауыр машиналар эшләү

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое ма 
шиналар төҙөү (эшләү) ...ы ; машинострой 
тельное объединение машиналар эшләү бе
рекмәһе

МАЭСТРО м  н е с к л .  маэстро ( а т а ҡ л ы  к о м п о 

з и т о р ,  д и р и ж ё р ,  р ә с с а м ,  ш а х м а т с ы  һ . 6 .  

ә й т е л г ә н  м а ҡ т а у л ы  и с е м )

МАЙК м \  п р я м . ,  п е р е н .  маяҡ; огнй маяка 
маяҡ уттары; маякй труда хеҙмәт маяҡтары 

МАЯТНИК м  маятник, тел; часовой маятник 
сәғәт теле

МАЯТНИКОВЫЙ, -ая, -ое маятниклы; маят
никовые часы маятниклы сәғәт ♦ маятниковый 
прибор ф и з .  маятниклы прибор

МАЯТЬСЯ н е с о в . ' ,  р а з г .  интегеү, ғазапланыу, 
яфаланыу, этләнеү; маяться от тяжёлой работы 
ауыр эштән интегеү; маяться, не зная, как на
чать разговор нисек һүҙ башлап ебәрергә 
белмәйенсә яфаланыу; маяться животом эс 
ауыртыуҙан интегеү

МАЙЧИТЬ н е с о в / ,  р а з г .  йыраҡтан күренеү, 
(әллә ҡайҙан) күренеп тороу (ятыу), ҡарасҡыла
нып күренеү

МАЙЧНЫЙ, -ая, -ое маяҡ ...ы; маячный
огонь маяҡ уты

МГЛА ж 1. ( п е л е н а )  монар, томан 2. ( т е м н о 

т а )  ҡараңғылыҡ; ночная мгла төнгө ҡа
раңғылыҡ

мглистый, -ая, -ое монарлы, томанлы; 
мглистое утро томанлы иртә

МГНОВЕНИЕ с күҙ асып йомған ара, бик 
ҡыҫҡа (аҙ) ғына ваҡыт; замолчать на мгновение 
бик аҙға тынып ҡалыу ♦ в одно мгновение күҙ 
асып йомған арала; в мгновение ока күҙ асып 
йомғансы

м г н о в е н н ы й , -ая, -ое (бик) тиҙ -ған/-гән, 
кинәт була торған; мгновенное решение бик тиҙ 
табылған яуап; мгновенная обйда тиҙ генә бөтөп 
китә (үтә) торған үпкә

МЁБЕЛЬ ж  с о б и р .  мебель, йорт йыһазы 
МЁБЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое мебель ...ы, йорт йы

һазы ...ы; мебельный магазйн мебель магазины 
МЁБЕЛЬЩИК м  мебель яһаусы (оҫтаһы) 
МЕБЛИРбВАННЫЙ, -ая, -ое 1. п р и ч .  о т  

меблировать 2. п р и л .  мебелле, йыһазлы; мебли
рованные комнаты йыһазлы бүлмәләр

МЕБЛИРОВАТЬ с о в . ,  н е с о в .  ч т о  мебелләү, 
мебель ҡуйыу, йыһазлау; меблировать квартйру 
фатирҙы йыһазлау

М ЕБЛИРбВКА ж  1. с м .  меблировать 2. с о 

б и р .  ( м е б е л ь ,  о б с т а н о в к а )  мебель, йыһаз; ста 
рйнная меблировка боронғо мебель

МЕГАФбН м  мегафон ( т а у ы ш  к ө с ә й т к е с )  

МЕ Д ... у р ы ҫ  т е л е н д ә г е  ҡ у ш м а  һ ц ҙ ҙ ә р ҙ е ң  

“ м е д и ц и н а ”  м ә г ә н ә һ е н д ә г е  б е р е н с е  ө л ө ш ө ,  м ә ҫ . ,  

медпункт медпункт; медработник медицина 
хеҙмәткәре

МЁД м  бал; липовый мёд йүкә балы; хмель
ной мёд әсе бал ♦ не мёд в  з н а ч .  с к а з ,  майлы 
бутҡа түгел

МЕДАЛЙСТ м  и МЕДАЛЙСТКА ж  меда
лист; выпускнйк-медалйст уҡыуҙы тамамлаусы 
медалист; хоккеисты-медалисты медалист-хок- 
кейсылар, миҙаллы хоккейсылар

МЕДАЛЬ ж  миҙал; наградйть медалью миҙал 
менән бүләкләү

МЕДАЛЬНЫЙ, -ая, -ое миҙал ...ы; ме
дальная лента миҙал таҫмаһы

МЕДАЛЬбН м  медальон; носйть медальон 
медальон тағып йөрөү

МЕДВЁДИЦА Ж  ИНӘ айыу 
МЕДВЁДКА ж айыуғорт, ер сиңерткәһе 
МЕДВЁДЬ м  1. айыу; белый медведь аҡ 

айыу 2. р а з г .  айыу ( а у ы р  к ә ц ҙ ә л е  к е ш е г ә  ҡ а р а 

т а ) ' ,  эй, медведь, на ногу наступйл же эй, айыу, 
аяҡҡа баҫтың даһа ♦ медведь на ухо наступйл 
к о м у ,  ш у т л .  көй-моңға һәләте юҡ, көй-моңо юҡ 

МЕДВЕЖАТИНА ж  айыу ите 
МЕДВЁЖИЙ, -ья, -ье 1. айыу ...ы; медвежья 

лапа айыу табаны 2. айыу(ҙан), айыу тиреһенән; 
медвежья шуба айыу тун 3. п е р е н .  айыуҙай, 
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МЕЖБРОВЬЕ
айыу кеүек, айыуға хас; медвежья фигура 
айыуҙай кәүҙә ♦ медвежий 5тол алыҫ урын, 
төпкөл урын

М ЕДВЕЖ бНОК м айыу балаһы 
МЕДВЙНЫЙ, -ая, -ое 1. бал еҫле; медвяный 

аромат баллы хуш еҫ 2. баллы, балдан (эш
ләнгән); медвяный напйток баллы эсемлек 
♦ медвяная роса бот. татлы ысыҡ, бал ысығы 

МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ, -ая, -ое баҡыр ире
теү ...ы; медеплавильная печь баҡыр иретеү 
мейесе

МЕДЕПЛАВЙЛЫЦИК м баҡыр иретеүсе 
МЕДЖЛИС м мәжлес (Иранда, Төркиәлә 

закондар сыгарыу органы, парламент) 
МЕДИАНА ж; мат. медиана 
МЕДИАТОР м медиатор (ҡыллы музыка 

ҡоралдарын сиртеп уйнау өсөн йоҡа пластин
ка)', костяной медиатор һөйәк медиатор 

МЁДИК м медик
МЕДИКАМЕНТбЗНЫЙ , -ая, -ое дарыуҙар 

менән (ҡулланып); медикаментозное лечение 
дарыуҙар ҡулланып дауалау

МЕДИКАМЕНТЫ мн. (ед. медикамент м)
медикамент, дарыу

МЁДИСТЫЙ, -ая, -ое баҡырлы; медистая 
сталь баҡырлы ҡорос

МЕДИСТЫИ, -ая, -ое разг. бал бирә торған, 
баллы; мёдистые цветы баллы сәскәләр

МЕДИЦИНА ж медицина; эксперимен
тальная медицина эксперименталь медицина 

МЕДИЦЙНСКИЙ, -ая, -ое медицина ...ы; 
медицйнский факультет медицина факультеты 

МЕДЛЕННЫЙ, -ая, -ое 1. яй, аҡрын, тал
ғын; медленное течение рекй йылғаның талғын 
ағышы 2. оҙаҡ, оҙаҡҡа һуҙылған; медленный 
путь от безызвестности до славы билдәһеҙ 
лектән бөйөклөккә алып барыусы оҙаҡҡа һуҙыл
ған юл ♦ на медленном огне тандыр утта

МЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ ж аҡрынлыҡ, әкрен
лек, һүлпәнлек, һалмаҡлыҡ; медлйтельность 
речи һөйләүҙең һалмаҡлығы

МЕДЛИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое аҡрын, әкрен, 
һүлпән, яй, мыштыр; медлительные движения 
аҡрын хәрәкәттәр; медлительный человек мыш
тыр кеше

МЁДЛИТЬ несоө. ашыҡмау, оҙаҡлау, оҙаҡҡа 
һуҙыу, мыштырлау; медлить с решением проб
лемы мәсьәләне хәл итеүҙе оҙаҡҡа һуҙыу 

МЁДНИК м баҡырсы (эшсе)
МЁДНО КРАСНЫЙ, -ая, -ое баҡыр төҫ, ҡыҙ

ғылт һары, ерән; медно-красные волосы ерән сәс 
МЕДНОЛИТЁЙНЫИ, -ая, -ое баҡыр ҡойоу 

...ы; меднолитейный цех баҡыр ҡойоу цехы 
М ЕДНОЛбБЫ Й, -ая, -ое разг. туңбаш, 

кәбәнбаш
МЁДНЫЙ, -ая, -ое 1. баҡыр ...ы; мёдный

слйток баҡыр ҡойолмаһы 2. баҡырлы; медная 
руда баҡырлы мәғдән 3. баҡыр, баҡырҙан

(эшләнгән); медные деньги баҡыр аҡсалар; 
медная посуда баҡыр һауыт 4. перен. (напоми
нающий звук от удара по меди — о голосе) 
яңғырауыҡлы, көслө (ҡолаҡ ярғыс) тауыш 5. (о 
цвете) баҡыр төҫлө, ерән, ҡыҙғылт һары; 
медный месяц ҡыҙғылт һары ай ♦ медный век 
археол. баҡыр быуаты (беренсе башлап метал
дан эшләнгән әйберҙәр барлыҡҡа килгән осор)', 
медный лоб туңбаш (тиҫкәре, аңра кешегә 
ҡарата)

м е д о в Ар  м бал ҡойоусы 
МЕДОВАРЁНИЕ с бал ҡойоу 
М ЕДбВЫ Й, -ая, -ое 1. бал ...ы; медовые 

соты бал кәрәҙе 2. баллы; медовый пряник бал
лы перәник 3. (с запахом мёда) бал еҫле, хуш 
еҫле; медовые цветы бал еҫле сәскәләр 4. перен. 
сөсө; медовые слова сөсө һүҙҙәр ♦ медовый 
месяц баллы ай (өйләнешкәндән һуң беренсе ай) 

МЕДОГбНКА ж бал ҡыуғыс, бал һурҙырғыс 
М ЕДОНбС м бал биргән үҫемлек 
МЕДОНОСНЫЙ, -ая, -ое 1. баллы, бал 

биргән; медоносные цветы баллы сәскәләр 
2. бал ...ы; медоносные пчёлы бал ҡорттары 

М ЕДОСБбР м\ пчел. 1. йыйылған бал 2. бал 
йыйыу осоро; наступйло время медосбора бал 
йыйыу осоро килеп етте

МЕДОСМбТР м медицина тикшереүе; прой 
тй медосмотр медицина тикшереүен үтеү

МЕДОТОЧЙВЫЙ, -ая, -ое татлы (сөсө) тел
ле, татлы, сөсө; медоточйвая речь сөсө телмәр; 
медоточйвые слова татлы һүҙҙәр 

МЕДРЕСЁ с нескл. мәҙрәсә 
МЕДСЕСТРА ж медсестра, шәфҡәт туташы; 

обратиться к медсестре медсестраға мөрәжә
ғәт итеү

МЕДУЗА ж медуза (диңгеҙ тереклеге) 
МЕДУНИЦА ж кәкүк баш, кәкүк емеше 
МЕДЬ ж 1. (химический элемент, металл) 

баҡыр; плавить медь баҡыр иретеү 2. собир. 
(медные изделия) баҡыр әйберҙәр; медь ор
кестра оркестрҙың баҡыр инструменттары 3. со
бир.', разг. баҡыр аҡса; в кармане одна медь 
кеҫәлә тик баҡыр аҡсалар ғына 

МЕДЙК м\ разг. баҡыр аҡса 
МЕДЯНИЦА ж 1. баҡыр кеҫәртке (аяҡһыҙ 

кеҫәртке алмагаста һәм армытта) 2. (насе
комое) япраҡ бөрсәһе (ҡуңыҙы)

МЕДЙНКА ж 1. зоол. баҡыр (еҙ, тос) йылан 
2. (краска) йәшел буяу 

МЕЖ предлог см. между 
М ЕЖ ... см. между...
МЕЖА ж межа, ыҙан; пройти по межё ыҙан 

буйлап барыу
МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ, ая, ое китапха

налар араһындағы; межбиблиотечный абоне
мент китапханалар араһындағы абонемент 

М ЕЖ БРбВЬЕ с ике ҡаш араһы



МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ, -ая, -ое см. меж 
дувёдомственный

М ЕЖ ВИДО ВбЙ , -ая, -ое биол, тѳр-ара, 
төрҙәр араһындағы; межвидовое скрещивание 
төрҙәр араһында һеркәләнеү

МЕЖДОМЁТИЕ с; грам. ымлыҡ 
МЕЖДОУСбЬИЕ с и МЕЖДОУСбБИЦА  

ж үҙ-ара талаш (низағ, ғауға)
МЕЖДОУСбБНЫЙ: междоусобные войны 

үҙ-ара һуғыштар (талаштар)
МЁЖДУ и МЕЖ предлог с тѳор. и род. п. 

араһы, араһына, араһында, араһындағы, араһы
нан; стать между дверью и окном ишек менән 
тәҙрә араһына баҫыу; находйться между школой 
и магазйном мәктәп менән магазин араһында бу
лыу; тропа между гор тауҙар араһындағы һуҡ
маҡ; пройтй между домами йорттар араһынан 
үтеү ♦ между двух огней ике ут араһында; 
между делом эш араһында, бушаған арала; 
между жйзнью и смертью үлем менән йәшәү 
араһында; бик ауыр, ҡурҡыныс хәлдә; между 
нёбом и землёй: 1) йорт-ерһеҙ (йәшәү, тороп 
ҡалыу); 2 ) билдәһеҙ хәлдә (булыу, ҡалыу), ер 
менән күк араһында; между нами говоря в знач. 
вводи, сл. үҙ-ара ғына әйткәндә; между прочим: 
1) (попутно) былай ғына; 2 ) (кстати) һүҙ ара
һында (яйы килгәндә, һүҙ ыңғайында) әйткәндә; 
между тем шул арала (саҡта, ваҡытта); а между 
тем протиәит. союз ысындан да, дөрөҫөндә; 
между тем как сопост. союз шул уҡ ваҡытта 

МЕЖ ДУ... и М ЕЖ ... урыҫ телендәге ҡушма 
һцҙҙәрҙең “ара”, “араһы”, “араһындағы” мәғә
нәһен аңлатҡан беренсе өлөшө, мәҫ., между
горье ике тау араһы; междуречный ике йылға 
араһындағы

МЕЖДУВЕДОМСТВЕННЫЙ, ая, ое ве
домстволар араһындағы; междуведомственная 
переписка ведомстволар араһындағы яҙышыу 

М ЕЖ ДУГОРбДНЫ Й, -ая, -ое ҡала-ара; 
междугородная связь ҡала-ара бәйләнеш

М ЕЖ ДУНАРбДНИК м\ разг. халыҡ-ара 
сәйәсәт белгесе

МЕЖ ДУНАРбДНЫ Й, -ая, -ое халыҡ-ара; 
международное положение халыҡ ара хәл 

МЕЖДУРЁЧЬЕ с ике йылға араһы 
МЕЖДУРЙДЬЕ с; с.-х. рәттәр араһы 
МЕЖЕВАНИЕ с см. межевать, межеваться 
МЕЖЕВАТЬ несов. что межалау, межа 

ярыу, ыҙан һалыу, ыҙанлау, ыҙанлатыу; меже
вать леса урмандарҙы межалау

МЕЖЕВАТЬСЯ несов. 1. межа һалыныу, ме- 
жаланыу, ыҙанлатыу, бүленеү 2. страд, от ме
жевать

М ЕЖ ЕВбЙ, -ая, -ое межа ...ы, ыҙан ...ы; ме
жевые столбы межа бағаналары

М ЕЖ ЗАВОДСКбЙ и уст. М ЕЖ ЗАВбД  
СКИИ, -ая, -ое завод-ара; межзаводские сорев
нования завод-ара ярыштар

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ
МЕЖЗВЁЗДНЫЙ, -ая, -ое йондоҙҙар ара

һындағы; межзвёздные пространства йондоҙҙар 
араһындағы киңлектәр

МЕЖКЛЕТОЧНЫЙ и МЕЖКЛЁТНЫЙ,
-ая, -ое биол. күҙәнәктәр араһындағы; межклеточ
ное вещество күҙәнәктәр араһындағы матдә 

М ЕЖ КОЛХбЗНЫ И, -ая, -ое колхоз-ара; 
межколхозная гидростанция колхоз ара гидро 
станция

МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ, ая, ое кон
тинент ара; межконтинентальная баллистйчес 
кая ракета континент-ара баллистик ракета 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ, ая, ое милләт 
ара; межнациональные связи милләт ара бәй 
ләнештәр

МЕЖПЛАНЁТНЫЙ, -ая, -ое планета-ара; 
межпланетный перелёт планета-ара осоу

М ЕЖ ПО ЗВОН бЧН Ы Й, ая, ое анат. 
умыртҡа һөйәктәре араһындағы; межпозво
ночные отверстия умыртҡа һөйәктәре араһын- 
дағы тишектәр

М ЕЖ РАЙбННЫ Й, -ая, -ое район-ара; меж
районная организация район-ара ойошма

МЕЖРЁБЕРНЫЙ, -ая, -ое анат. ҡабырға
лар араһындағы; межрёберные мышцы ҡабырға
лар араһындағы мускулдар

МЕЖХОЗЙЙСТВЕННЫЙ, ая, ое хужа 
лыҡ-ара; межхозяйственные связи хужалыҡ-ара 
бәйләнештәр

МЕЗГА ж мезга, күшкә (йәш ағас ҡабығының 
эске йомшаҡ ҡатламы)

МЕЗОНИН м мезонин, осортма, сарлаҡ 
МЕКСИКАНСКИЙ, -ая, -ое мексикан ...ы, 

Мексика ...ы; мексиканские песни мексикан 
йырҙары

МЕКСИКАНЦЫ мн. мексикандар, мексикан 
халҡы / /  ед. мексиканец м мексикан ир-аты; 
мексиканка ж мексикан ҡатын-ҡыҙы 

МЕЛ м аҡбур, бур
МЕЛАНЖ м; спец. меланж, сыбар туҡыма (еп) 
МЕЛАНХбЛИК м меланхолик (өмөтһөҙ

лөккә, кцңелһеҙ уйҙарға, төшөнкөлөккә бире- 
лецсән кеше)

МЕЛАНХОЛИЧЕСКИЙ, ая, ое 1. меланхо 
лик; меланхолйческий темперамент меланхолик 
темперамент 2 . меланхолик, күңелһеҙлеккә (тө
шөнкөлөккә) бирелгән, күңелһеҙ, ҡайғылы, моң
ло; меланхолйческий вид күңелһеҙ ҡиәфәт; ме- 
ланхолйческая пёсня моңло йыр

МЕЛАНХбЛИЯ ж (хандра, тоска) меланхо
лия, күңел төшөнкөлөгө, эс бошоу, бойоҡлоҡ 

МЕЛЁТЬ несов. һайығыу; мелеют рёки 
йылғалар һайыға

МЕЛИОРАТИВНЫЙ и МЕЛИОРАЦИбН  
НЫИ, -ая, -ое мелиорация ...ы; мелиоратйвные
работы мелиорация эштәре

МЕЛИОРАТОР м мелиоратор, мелиорация 
белгесе
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МЕЛЬКАТЬ
МЕЛИОРАЦИЯ ж мелиорация (һаҙлыҡтар

ҙы киптерец, ҡоро ерҙәрҙе һуғарыу эштәре)', 
мелиорация заболоченных земель һаҙамыҡ 
ерҙәр мелиорацияһы

МЕЛИОРИРОВАТЬ сов., несов. что мелио- 
рациялау

МЕЛИССА ж мелисса ( цлән)
МЕЛИТЬ несов. что аҡбур менән ышҡыу, 

(ағартыу) аҡбур һөртөү; мелйть пуговицы 
төймәләрҙе аҡбур менән ағартыу

МЁЛКИЙ, -ая, -ое 1. ваҡ, бәләкәй; мелкий 
песок ваҡ ҡом 2. ваҡ; мелкая буржуазйя ваҡ 
буржуазия; мелкий собственник ваҡ милексе 
3. бәләкәй, ваҡ-төйәк; мелкие роли в спектакле 
спектаклдәге ваҡ-төйәк ролдәр 4. перен. түбән, 
алама; мелкая душа түбән (ваҡ) кеше 5. һай; 
мелкая река һай йылға; мелкая пахота һай 
һөрөү ♦ мелкие деньги ваҡ аҡса; мелким бесом 
рассыпаться перед кем ярамһаҡланыу, тәрилкә 
тотоу; мелкая сошка абруйһыҙ (бәләкәй) кеше 

МЁЛКО 1. нареч. ваҡ; мелко колоть сахар 
шәкәрҙе ваҡ итеп ватыу 2. в знач. сказ., безл. 
һай; здесь мелко был урында һай ♦ мелко 
плавать һай йөҙөү (эштә һәләтһеҙ булыу) 

МЕЛКО... урыҫ телендәге ҡушма һцҙҙәрҙең 
“ваҡ”, “һай”, “бәләкәй” мәгәнәләрен аңлатҡан 
беренсе өлөшө, мәҫ., мелкоплодный ваҡ емешле; 
мелководный һай һыулы

МЕЛКОБУРЖУАЗНЫЙ, -ая, -ое ваҡ буржу
аз; мелкобуржуазные слой ваҡ буржуаз ҡатламдар 

М ЕЛКОВбДНЫЙ, -ая, -ое һай, һыуы һай; 
мелководная река һай йылға 

МЕЛКОВбДЬЕ с һай урын 
МЕЛКОДбННЫ Й, -ая, -ое һай, төбө һай; 

мелкодонная лодка һай кәмә
МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ, -ая, -ое ваҡ орлоҡло 

(бөртөклө, төйөрлө); мелкозернйстая пшенйца 
ваҡ (орлоҡло) бойҙай; мелкозернйстая почва 
ваҡ төйөрлө тупраҡ

МЕЛКОКАЛИБЕРНЫЙ, ая, ое бәләкәй ка 
либрлы; мелкокалйберная винтовка бәләкәй ка 
либрлы винтовка

МЕЛКОЛЁСЬЕ с ваҡ урманлыҡ 
МЕЛКОЛИСТВЕННЫЙ и МЕЛКОЛЙСТ 

НЫИ, -ая, -ое ваҡ япраҡлы; мелколиственные 
деревья ваҡ япраҡлы ағастар; мелколистная 
лйпа ваҡ япраҡлы йүкә

МЕЛКОТА ж\ разг. ваҡ-төйәк, ыбыр-сыбыр, 
ваҡ заттар (нәмәләр)

МЕЛКОТОВАРНЫЙ, -ая, -ое ваҡ тауар ...ы; 
мелкотоварное хозяйство ваҡ тауар хужалығы 

МЕЛКОТРАВЧАТЫЙ, ая, ое 1. у cm. ваҡ 
(үлән һымаҡ) биҙәкле, сыбар 2. разг., пренебр. 
бәләкәй вазифалы; мелкотравчатый человек 
бәләкәй вазифалы кеше

МЕЛКОШЁРСТНЫЙ и МЕЛКОШЁР 
СТЫИ, -ая, -ое ҡыҫҡа йөнлө; мелкошёрстная 
овца ҡыҫҡа йөнлө һарыҡ

М ЕЛОВбЙ, -ая, -ое 1. аҡбур ...ы; меловые
горы аҡбур тауҙары 2. аҡбурлы; меловая почва 
аҡбурлы тупраҡ 3. аҡбур төҫлө (кеүек) аҡ; губы 
его стали меловыми уның ирендәре аҡбур төҫлө 
аҡ ♦ меловая бумага; мелованная бумага 
ағартылған ҡағыҙ; меловой перйод геол. аҡбур 
дәүере

МЕЛОДЕКЛАМАЦИЯ ж мелодекламация 
(музыкага ҡушылып декламация һөйләц)

М ЕЛбДИКА ж; иск. мелодика (көйҙәр ту
раһында тәглимәт)

МЕЛОДИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. мелодик; ме- 
лодйческое строение песни йырҙың мелодик 
төҙөлөшө 2. см. мелодйчный

МЕЛОДИЧНОСТЬ ж моңлолоҡ, аһәңлек, 
көйлөлөк, яғымлылыҡ; мелодичность песни 
йырҙың моңлолоғо

МЕЛОДЙЧНЫЙ, -ая, -ое моңло, аһәңле, 
яғымлы; мелодйчный напёв моңло көй; мело
дйчный голос яғымлы (моңло) тауыш 

М ЕЛбДИЯ ж көй, моң, аһәң 
МЕЛОДРАМА ж мелодрама (1. сәхнә кцре- 

нештәре музыка, йыр менән барган әҫәр 2. хис- 
тойголарҙы һцрәтләцсе эмоциональ драма 
жанры 3. цҙеңде артыҡ ныҡ ҡайгылы, 
ҡыҙғаныс итеп кцрһәтецсе яһалма хистәргә 
ҡарата)

МЕЛОДРАМАТИЧЕСКИЙ, ая, ое 1. мело
драма ...ы; мелодраматйческий сюжет мелодра 
ма сюжеты 2 . мелодраматик, артыҡ эмоциялы; 
мелодраматйческий вид мелодраматик төҫ 

М ЕЛбК м аҡбур киҫәге
МЕЛОМАН м меломан (музыка һәм йыр 

һөйөцсе)
МЕЛОМАНИЯ ж меломания (музыка һәм 

йыр га артыҡ әцәҫлек)
МЁЛОЧНОСТЬ ж ваҡлыҡ, ваҡсыллыҡ 
МЁЛОЧНЫЙ и М ЕЛОЧНбЙ , ая, ое

1. (основанный на мелочах) ваҡ, әһәмиәтһеҙ, 
ваҡ-төйәккә нигеҙләнгән; мелочные интересы 
ваҡ мәнфәғәттәр 2. (придающий значение 
пустякам) ваҡсыл, иҫәпсел; мелочный человек 
ваҡсыл кеше

МЁЛОЧЬ ж 1. (мелкие вещи) ваҡ нәмә, ваҡ- 
төйәк; магазйн мелочей ваҡ-төйәк магазины
2. собир. (мелкие деньги) ваҡ аҡса 3. (пустяк) 
ваҡ-төйәк, әһәмиәтһеҙ (буш) нәмә, юҡ-бар 
(нәмә); мелочи быта тормоштоң ваҡ-төйәге

МЕЛЬ ж һай, һайлыҡ, һай урын; выйти на 
мель һайға сығыу ♦ сидеть на мелй кәмә ҡомға 
терәлеү

МЕЛЬКАНИЕ с см. мелькать
МЕЛЬКАТЬ несов. 1. күренеп (сағылып) 

ҡалыу; белое платье мелькает между деревьями
аҡ күлдәк ағастар араһынан күренеп ҡала 
2. (мерцать) йымылдау, йым-йым итеү; вдалй 
мелькают огнй алыҫта уттар йымылдай 3. перен. 
уйға килеү, башҡа килеү; иногда мелькает 
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МЕЛЬКНУТЬ
мысль о переезде ҡайһы ваҡыт күсеп китеү ту
раһында уй башҡа килеп ҡуя ♦ в глазах мель
кает күҙ алды семәрләнә

МЕЛЬКНУТЬ сов. см. мелькать 
МЁЛЬКОМ нареч. 1. тиҙ генә, аҙға ғына, ҡыҫ

ҡа ваҡытҡа ғына; повидаться мельком аҙға ғына 
осрашыу 2 . өҫтән генә, унан-бынан ғына, саҡ-саҡ 
ҡына, ситләтеп кенә, осраҡлы ғына; слышать 
мельком саҡ-саҡ ҡына ишетә биреп ҡалыу 

МЁЛЬНИК м тирмәнсе
МЁЛЬНИЦА ж тирмән; водяная мельница

һыу тирмәне; ветряная мельница ел тирмәне; ко
фейная мельница кофе тирмәне

МЁЛЬНИЧИХА ж; разг. (жена мельника) 
тирмәнсе ҡатыны

МЁЛЬНИЧНЫЙ, -ая, -ое тирмән ...ы; 
мельничные жернова тирмән таштары

М ЕЛЬХИбР м мельхиор (баҡыр менән ни
кель иретмәһе)

М ЕЛЬХИбРОВЫЙ, -ая, -ое мельхиор ...ы; 
мельхиоровый нож мельхиор бысаҡ

МЕЛЬЧАТЬ несов. 1. (становиться мельче 
по размерам) вағайыу, ваҡланыу; лес мельчал 
ағастар вағая барҙы 2. перен. мәғәнәһен 
(әһәмиәтен) юғалтыу, түбәнлеккә төшөү; мель
чает репертуар репертуар әһәмиәтен юғалта бара 
3. һайығыу; мельчает река йылға һайыға бара 

МЕЛЬЧИТЬ несов. что 1. ваҡлау, вағайтыу, 
онтау; мельчйть камни таштарҙы ваҡлау 2. пе
рен. әһәмиәтен кәметеү, ваҡлау; мельчйть образ 
образдың әһәмиәтен кәметеү

МЕЛЮЗГА ж собир.; разг. 1. ыбыр-сыбыр, 
ваҡ бала-саға, ваҡ-төйәк хайуандар; в сачке од
на мелюзга йәтмәлә тик ваҡ балыҡтар ғына 
2. перен. бәләкәй вазифалы, әһәмиәтһеҙ 
(дәрәжәһеҙ) кешеләр; канцелярская мелюзга 
кәнсәләрҙең бәләкәй вазифалы кешеләре

МЕМБРАНА ж', физ., тех. мембрана 
(тирбәлә торган ҡаты яры йәки йоҡа пла
стинка)

МЕМОРАНДУМ м меморандум (мөһим 
мәсьәләгә ҡарата хөкцмәттең ҡарашын белде- 
рецсе дипломатик документ)', составить мемо
рандум меморандум төҙөү

МЕМОРИАЛ м мемориал (1. бөйөк кеше 
йәки ҙур тарихи әаҡига иҫтәлегенә бағыш- 
латан архитектура ҡоролмаһы 2. атаҡлы 
спортсы хөрмәтенә цткәрелә торган спорт 
ярыштары)

МЕМОРИАЛЬНЫЙ, -ая, -ое мемориаль; ме
мориальная доска мемориаль таҡта; мемо
риальный комплекс мемориаль комплекс

МЕМУАРИСТ м мемуарсы, мемуар авторы 
МЕМУАРНЫЙ, -ая, -ое мемуар; мемуарная 

литература мемуар әҙәбиәт
МЕМУАРЫ только мн. мемуар (автор цҙе 

кцргән һәм ишеткән ваҡиғалар тураһында 
яҙмалар)', военные мемуары хәрби мемуар

МЁНА ж алмашыу, алмаштырыу, алышыу, 
алыштырыу; мена продуктов на одёжду аҙыҡ- 
түлекте кейемгә алмаштырыу

МЁНЕДЖЕР м менеджер (1. сәнәгәт, сауҙа 
һ.б. төрлө предприятиела ялланған управля
ющий 2. сәнәғәттә һ.б. әлкәлә етәкселек итец, 
ойоштороу мәсьәләләре буйынса белгес)

МЁНЕЕ сравн. cm. от мало әҙерәк, кәмерәк; 
менее двух тонн ике тоннанан кәмерәк; мёнее 
часа сәғәттән әҙерәк ♦ мёнее всего барынан би
герәк; не мёнее важно шулай уҡ әһәмиәтле; тем 
не мёнее шуға ҡарамаҫтан

М ЕНЗУРКА ж мензурка; измёрить ле
карство мензуркой дарыуҙы мензурка менән 
үлсәү

МЕНИНГИТ м; мед. менингит (мейе 
ҡабығының шешеце)

М ЕНОВбЙ, -ая, -ое алмашыу ...ы; меновая 
стоимость алмашыу хаҡы

МЕНСТРУАЛЬНЫЙ, ая, ое күрем ы; 
менструальный период күрем ваҡыты 

МЕНСТРУАЦИЯ ж күрем 
МЕНСТРУЙРОВАТЬ несов. күрем күреү 

(килеү)
М ЕНТбЛ м ментол (бөтнөк еҫе килгән 

төҫһөҙ матдә)
МЕНТбЛОВЫЙ, -ая, -ое 1. ментол ...ы; мен

толовое производство ментол эшләп сығарыу 
(етештереү) 2. ментоллы; ментоловая мазь мен- 
толлы май

МЕНУбТ м менуэт (боронғо француз бейеце 
һәм шул бейец ритмындағы музыка)', менуэт 
Моцарта Моцарт менуэты

МЁНЫІТЕ 1. сравн. cm. от малый I и 
маленький бәләкәйерәк; сапоги на размер 
меньше итек бер үлсәмгә бәләкәйерәк 2. сравн. 
cm. от мало әҙерәк, кәмерәк; говорйл он 
меньше вчерашнего ул кисәгенән әҙерәк һөйләне 

МЕНЬШЕВИЗМ м ; полит, меньшевизм 
МЕНЫНЕВЙК м меньшевик 
МЕНЬШЕВЙСТСКИЙ, ая, ое меньше 

вик(тар) ...ы, меныневистик; меныпевйстская 
партия меныпевиктар партияһы; меньше 
вйстские взгляды меныневистик ҡараш(тар) мЕныітий, -ая, -ее 1. сравн. cm. от ма
лый I и маленький бәләкәйерәк, әҙерәк; меньшая 
часть әҙерәк ѳлѳш(ѳ) 2. превосх. cm. от ма
лый I и маленький бәләкәй, бәләкәйерәк, иң 
бәләкәй, әҙерәк, иң әҙ; это мёньший размер из 
того, что есть был булған нәмәләр араһында иң 
бәләкәй үлсәм 3. разг. бәләкәй, иң бәләкәй; 
меньший сын бәләкәй ул ♦ по меньшей мере: 
1) кәм (әҙ) тигәндә, иң кәмендә; 2 ) в знач. 
вводи, сл. һәр хәлдә; самое мёньшее кәм (әҙ) 
тигәндә, кәмендә, иң кәмендә

МЕНЬШИНСТВО с кәм, әҙселек; меньшин
ство голосов әҙселек тауыш



МЕРКНУТЬ
М ЕН іб с нескл. меню; меню завтрака и 

обеда иртәнге һәм төшкө аштарҙың менюһы 
МЕНЙЛА м аҡса алмаштырыусы, аҡса ал

маштырып кәсеп итеүсе
МЕНЙТЬ несоө. 1. кого-что алмаштырыу; 

менять драгоценности на хлеб затлы нәмәләрҙе 
икмәккә алмаштырыу 2 . что (разменивать) 
ваҡлау, ваҡлатыу; менять деньги аҡса ваҡлау 
3. что үҙгәртеү; менять убеждения ҡараштарҙы 
үҙгәртеү

МЕНЙТЬСЯ несоө. 1. алмаш(тыр)ыу, алы
шыу; меняться квартирами фатир алмаштырыу 
2. алышыныу; часовые меняются через час 
һаҡсылар берәр сәғәттән алышына 3. алмашы
ныу, үҙгәреү; погода меняется һауа торошо 
үҙгәрә 4. страд, от менять ♦ меняться в лице 
төҫ үҙгәреү (ҡасыу)

МЁРА ж 1. үлсәм; мера длины оҙонлоҡ 
үлсәме; мера веса ауырлыҡ үлсәме 2. сама; знать 
меру сама белеү 3. дәрәжә, ҙурлыҡ; мера вины 
ғәйептең ҙурлығы 4. әмәл, сара; принять меры 
сара күреү ♦ без меры самаһыҙ, артыҡ; в меру 
етерлек кенә, кәрәгенсә генә; не в меру; сверх 
меры; через меру саманан тыш, самаһыҙ, артыҡ; 
ни в коей мере бер нисек тә, һис тә, берүк; ни в 
коей мере не говори берүк һөйләй күрмә; по 
мере возможности мөмкин булғанынса, хәлдән 
килгәнсә; по мере сил ҡулдан килгәнсә 

МЕРЕЖА ж йәтмә (балыҡ тотоу өсөн) 
МЕРЁЖКА ж мережка (арҡау ептәрен 

һурып алып, туҡымага яһалган биҙәкле 
селтәр)\ рукава в мережках мережкалы еңдәр 

МЕРЁТЬ несоө.', разг. (погибать) ҡырылыу; 
мрут как мухи себен кеүек ҡырылалар

МЕРЁЩИТЬСЯ несоө.', разг. (казаться) 
булғандай булыу, тойолоу, күҙгә (күренеү) 
күренгәндәй булыу; в темноте мерещится свет 
ҡараңғыла күҙгә ут күренгәндәй була

МЕРЗАВЕЦ М и м е р з А в к а  ж\ разг. 
ҡәбәхәт

МЁРЗКИЙ, -ая, -ое 1. ерәнгес, ҡәбәхәт, 
хәшәрәт; мерзкий поступок ерәнгес ҡыланыш 
2. бик хөрт, бик насар; мерзкая погода бик на
сар көн

МЁРЗКО 1. нареч. оятһыҙ (итеп), ерәнгес 
(итеп), насар, әшәке, хәшәрәт; мерзко смеяться 
оятһыҙ көлөү 2 . ө знач. сказ., безл. ауыр, насар, 
ҡыйын, ерәнгес, яман; на душе мерзко күңелгә 
ҡыйын

МЕРЗЛОТА ж туңлыҡ, туңғаҡ, ҡатҡаҡ; 
район вечной мерзлоты мәңге туңлыҡ районы 

МЕРЗЛОТОВЕДЕНИЕ с туң ҡатламдарҙы 
өйрәнеү ғилеме

МЕРЗЛЫЙ, -ая, -ое 1. туңған, туң; мёрзлая 
земля туң ер 2. разг. туңған, өшөгән; мёрзлые 
овощи өшөгән йәшелсәләр

МЕРЗЛЙК М И МЕРЗЛЙЧКА ж\ прост. 
өшөмтәл, өшөүсән

МЕРЗЛЙТИНА м и ж; прост, өшөмтәл, 
өшөүсән

МЕРЗНУТЬ несоө. 1. туңыу; вода мёрзнет
һыу туңа 2. разг. туңыу, өшөү; руки мёрзнут 
ҡулдар өшөй

МЁРЗОСТЬ ж ҡәбәхәтлек, әшәкелек, әшәке 
(ҡәбәхәт, ерәнгес) һүҙ; говорить мерзости әшәке 
һүҙҙәр әйтеү

МЕРИДИАН м; геогр. меридиан ♦ маг 
нйтный меридиан см. магнйтный; небесный ме 
ридиан см. небесный

МЕРИДИАННЫЙ, -ая, -ое меридиан ...ы; 
меридианная плоскость меридиан яҫылығы 

М ЕРИДИОНАЛЬНЫЙ, -ая, -ое геогр., 
астр, меридиан буйынса, меридиональ; мериди
ональная лйния меридиональ һыҙыҡ

МЕРЙЛО с үлсәм, үлсәү; мерйло времени 
ваҡыт үлсәүе

МЁРИН м алаша
М ЕРИНбС м меринос (йомшаҡ нәҙек йөнлө 

һарыҡ тоҡомо һәм уның йөнө)
МЕРИНбСОВЫЙ, -ая, -ое 1. меринос ...ы; 

мериносовая шерсть меринос йөнө 2. мери- 
нос(тан); мериносовый платок меринос яулыҡ; 
мериносовая ткань меринос туҡыма

МЕРЙТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое спец. үлсәү ...ы; 
мерйтельный прибор үлсәү приборы

МЁРИТЬ и разг. МЁРЯТЬ несоө. 1. кого-что 
үлсәү; мёрить участок участканы үлсәү; мёрить 
температуру температураны үлсәү 2. үлсәп (кей
еп) ҡарау; мёрить костюм костюм(ды) кейеп 
ҡарау ♦ мёрить на свой аршйн үҙ аршының 
менән үлсәү; мёрить глазами (взглядом, взором) 
кого баштан-аяҡ ҡарап сығыу

МЁРИТЬСЯ и разг. МЁРЯТЬСЯ несоө. 1. с 
кем-чем үлсәшеү, һынашыу; мёриться сйлами 
көс һынашыу 2. страд, от мёрить

МЁРКА ж; прям., перен. үлсәм, үлсәү; сшить 
по мёрке үлсәү буйынса тегеү; подходйть ко 
всем с одной мёркой бөтә кешене бер үлсәм 
менән үлсәү

МЕРКАНТИЛЙЗМ м меркантилизм (1. иҡт. 
X V —X V III  бб. сауҙа буржуазияһының иҡтиса
ди сәйәсәте һәм шул туралагы тәглимәт 
2. кцсм., кит. иҫәп-хисапта ваҡсыллыҡ, цҙ фай
ҙаң өсөн генә тырышыу)-, атмосфёра мерканти 
лйзма меркантилизм атмосфераһы

МЕРКАНТИЛЬНЫЙ, ая, ое 1. мерканти 
лизм ...ы; меркантйльная систёма меркантилизм 
системаһы 2 . перен. иҫәпсел, ваҡсыл, үҙ фай
ҙаһын ҡайғыртҡан; меркантйльные интерёсы үҙ 
файҙаһын ҡайғыртҡан мәнфәғәттәр

МЁРКЛЫЙ, -ая, -ое разг. тоноҡ; мёрклый 
свет лампы лампаның тоноҡ яҡтыһы

МЁРКНУТЬ несов.; прям., перен. тоноҡла
ныу, кәмеү; звёзды меркнут йондоҙҙар тоноҡла
на; меркнет ясность ума аҡылдың аңлау кимәле 
кәмей
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МЕРЛУШКА
МЕРЛУШКА ж илтер (бәрәс тиреһе) 
МЕРЛУШ КОВЫЙ, -ая, -ое илтер; мер

лушковая шапка илтер бүрек
МЕРНЫЙ, ая, ое i .  һалмаҡ, тигеҙ, бер ти

геҙ; идти мерным шагом тигеҙ аҙым менән атлап 
барыу 2. спец. үлсәү ...ы; мерная посуда үлсәү 
һауыты

МЕРОПРИЯТИЕ с сара, әмәл; профилак 
тйческие мероприятия профилактика саралары 

МЕРТВЕННОСТЬ ж йәнһеҙлек, төҫө ҡасыу, 
(йөҙөндә) ҡан әҫәре булмау; мертвенность лица 
төҫө ҡасып, йөҙөндә ҡан әҫәре булмау

МЕРТВЕННЫЙ, -ая, -ое 1. үлек (мәйет) төҫ
лө күм-күк, төҫө ҡасҡан; мертвенная бледность 
күм-күк булып төҫө ҡасҡан 2. перен. йәнһеҙ, ты
нып ҡалған, хәрәкәтһеҙ; мертвенная пустота 
йәнһеҙ бушлыҡ

МЕРТВЁТЬ несоө. 1. үлеү, һүнеү, тыныу; 
мертвеют глаза күҙҙәр һүнә бара 2. ҡатып 
ҡалыу; мертветь от страха ҡурҡыуҙан ҡатып 
ҡалыу 3. (неметь) ойоу, ҡатыу; руки мертвеют 
от холода һыуыҡтан ҡулдар ҡата 4. перен. 
йәнһеҙләнеү, тынып (хәрәкәтһеҙ) ҡалыу; в часы 
зноя всё мертвеет томрала бөтә нәмә тынып 
ҡала

МЕРТВЁЦ м үлек, мәйет 
МЕРТВЁЦКАЯ ж; разг. мәйеттәр бүлмә

һе, морг
МЕРТВЁЦКИ: мертвецки пьян (пьяный)

разг. лаяҡыл иҫерек
МЕРТВЕЧИНА ж 1. собир. үләкһә, емтек

2. перен., разг. бушлыҡ, йәнһеҙлек, рухһыҙлыҡ; 
атмосфера мертвечйны бушлыҡ атмосфераһы

МЕРТВИТЬ несоө. кого-что 1. үлтереү, 
һәләк (харап) итеү 2. перен. көсөн алыу, 
йәнһеҙләндереү, рухын төшөрөү; болезнь его 
мертвйт сир уның көсөн ала

МЁРТВО и М ЕРТВб 1. нареч. йәнһеҙ, үлек 
кеүек, туң; мёртво жить үлек кеүек йәшәү 2. ө 
знач. сказ., безл. тын, буш, йән эйәһе юҡ; на 
улице мертво урамда йән эйәһе юҡ

МЕРТВОРОЖДЁННЫЙ, -ая, -ое 1. үле 
тыуған 2. в знач. сущ. мертворождённый м и 
мертворождённая ж үле тыуған (малай, ҡыҙ)
3. перен. эшкә ашмаған, кәрәкмәгән; мертворо
ждённый проект кәрәкмәгән проект

МЕРТВЫЙ, -ая, -ое 1. үле, йәнһеҙ; мёртвое 
тёло үле кәүҙә 2. (о растениях) ҡоро, ҡороған; 
мёртвые деревья ҡороған ағастар 3. перен. 
һүнгән, тоноҡ; мёртвые глаза һүнгән күҙҙәр; 
мёртвый луч тоноҡ нур 4. перен. йәнһеҙ, тын; 
мёртвая пустыня тын бушлыҡ 5. перен. 
файҙаһыҙ, ҡулланылмай торған, буш; мёртвые 
знания файҙаһыҙ белем ♦ мёртвая вода үле һыу, 
терелтә торған һыу (әкиәттәрҙә)-, мёртвая зыбь 
ваҡ тулҡын; мёртвый капитал: 1) фин.
файҙаһыҙ ятҡан капитал; 2 ) перен. ҡулланыл
май торған белем; мёртвая петля: 1) сиселмәҫлек

тоҡан (элмәк); 2 ) юғары пилотаждың бер фигу
раһы; мёртвая природа йәнһеҙ тәбиғәт; мёртвое 
пространство әоен. пуля теймәй торған урын; 
мёртвый сезон торғонлоҡ (сауҙала, сәнәғәттә)-, 
мёртвая точка тех. тигеҙләнеш нөктәһе; мёртвая 
хватка: 1) (у собаки) ысҡындырмаҫлыҡ итеп 
тешләү; 2 ) перен. эшләмәйенсә ҡалмау, тотҡан 
ерҙән һындырыу (өҙөп алыу); мёртвый час 
көндөҙгө йоҡо сәғәте; мёртвый штиль елһеҙлек 
(дингеҙҙә); мёртвый язык үле тел (яҙма 
ҡомартҡыларҙа гына һаҡланган)', мёртвый 
якорь оҙаҡ ваҡытҡа һалынған якорь; быть на 
мёртвой точке бер үк хәлдә (үҙгәрешһеҙ, һаман 
бер урында) булыу; лежать мёртвым грузом 
файҙаһыҙ (ҡулланылмай) ятыу

МЕРТВЙЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от мертвйть
2. прил. һәләк (харап) итеүсе; мертвящий холод 
һәләк итеүсе һалҡынлыҡ 3. прил. ауыр, 
күңелһеҙ, эс бошорғос; мертвящая тишина 
күңелһеҙ тынлыҡ

м е р ц Ан и е  с см. мерцать 
МЕРЦАТЬ несоө. 1. емелдәү, ем-ем итеү; мер

цает огонёк ут емелдәй 2. биол. тирбәлеү, һелке
неү; мерцающие реснйчки тирбәлеүсе керпексәләр 

МЁСИВО с; разг. 1. иҙмә; месиво для выдел
ки бумаги ҡағыҙ яһау (эшләү) өсөн иҙмә 2. быс
раҡ, батҡаҡ; месиво дороги юл батҡағы
3. (корм) болғау, болғама; месиво для кур та
уыҡтар өсөн болғау

МЕСИЛКА ж бутауыс, болғауыс, болғатҡыс 
МЕСЙЛЬНЫИ, -ая, -ое спец. иҙеү ...ы, 

баҫыу ...ы; месйльный чан иҙеү киҫмәге
МЕСИТЬ несоө. что иҙеү, баҫыу; месйть 

тёсто ҡамыр баҫыу; месйть глйну балсыҡ 
баҫыу ♦ месйть грязь батҡаҡты (бысраҡты) 
ярып барыу, батҡаҡ юлдан барыу

МЁССА ж месса (католиктарҙың көндөҙгө 
гибәҙәт ҡылыуы)

МЕССИЯ м; книжн. мессия (көтмәгәндә 
берәй ҡыйынлыҡтан, фажиғәнән, афәттән 
ҡотҡарыусы)

МЕСТАМИ нареч. урыны менән, ҡайһы бер 
урындарҙа; местами выпал снег урыны менән 
ҡар яуған

МЕСТЁЧКО I с; уменыи. от место 1, 4
МЕСТЁЧКО II с ҙур ауыл (Украина һәм Бе- 

лоруссияла)
МЕСТИ несоө. 1. что һепереү; местй пол 

иҙән һепереү 2. что и без доп. (переноситъ с 
места на место) осороу, һепереү; ветер метёт 
листья ел япраҡтарҙы осора 3. безл. һепертеү; в 
поле метёт ҡырҙа буран һепертә

МЕСТКбМ м (местный комитет) местком 
(урындагы комитет)

МЕСТНИЧЕСТВО с төбәкселек (дөйөм эшкә 
зыян килтереп, урындагы тар мәнфәғәттән 
сығып эш итец)
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
м е с т н о с т ь  ж 1. урын, ер; гористая 

местность таулы ер 2. ер, яҡ, төбәк; сельская 
местность ауыл ере

м е с т н ы й , -ая, -ое 1. урындағы, ерле; мест
ное население урындағы халыҡ; местный говор 
ерле һөйләш 2 . айырым урынға хас, бер урында 
булған, бер урынға ғына бирелгән; местный нар
коз бер урынға ғына бирелгән наркоз

МЁСТО с 1. (пространство) урын, ер; место 
рождения тыуған ер; место встречи осрашыу 
урыны; в чемодане больше нет места сумаҙанда 
башҡаса урын юҡ 2 . (определённое простран
ство, предназначенное для кого-чего-л.) урын; 
плацкартное место плацкартлы урын; рабочее 
место эш урыны; ключи висят на своём месте 
асҡыстар урынында эленеп тора 3. (определён
ное положение, занимаемое кем-л.) урын; за
нять первое место беренсе урын алыу; занять 
своё место үҙ урыныңа ултырыу 4. (служебное 
положение) вазифа, урын; получйть место ин
женера инженер вазифаһын алыу 5. обычно мн. 
места (местность) урын, ер, яҡ; красйвые мес
та матур ерҙәр 6. (предмет, вещь багажа) 
киҫәк, төргәк, эйбер; сдать в багаж два места ба
гажға ике эйбер (төргәк) тапшырыу 7. мн. места 
(периферия) урындар; работа на местах урын
дарҙағы эштәр ♦ место заключения төрмә; мес
та общего пользования йәмәғәт файҙаланыу 
урындары (кухня, бәҙрәф һ.б.)', на месте уры
нында, шул уҡ урында, шул уҡ ваҡытта; на сво
ём месте кто үҙ урынында; не на своём месте 
кто үҙ урынында түгел; к месту; у места урын
лы, тейешле; не к месту; не у места урынһыҙ, 
тейешһеҙ; не место: 1) кому (не следует бытъ 
где-л.) булырға ярамай; 2 ) чему или с неопр. (не 
полагается) урыны түгел, ярамай; нет места; не 
должно быть места кому-чему урын юҡ, урын 
булмаҫҡа тейеш; ни с места! ҡуҙғалма!, тик төр!; 
с места (брать, взять) шунда уҡ, бик тиҙ, 
һуҙмай, туҡталып тормай; на месте уложйть 
(положить, убйть) шунда уҡ атып үлтереү; 
места себе не находйть үҙеңә урын тапмау, 
үҙеңде ҡайҙа ҡуйырға ла белмәү; на месте пре
ступления (поймать, застать, накрыть и т.п.) 
обычно шутл. енәйәт өҫтөндә; с места в карьер 
әҙерлекһеҙ, шунда уҡ, уйлап-нитеп тормаҫтан

МЕСТОЖИТЕЛЬСТВО с йәшәгән (торған) 
урын; временное местожйтельство ваҡытлы(са) 
йәшәгән урын

МЕСТ ОИМЁНИЕ с; грам. алмаш; опреде
лительные местоимения билдәләү алмаштары

МЕСТОИМЕННЫЙ, -ая, -ое грам. алмаш ...ы
МЕСТ ОНАХОЖ ДЁНИЕ с торған (булған) 

урын; местонахождение полезных ископаемых 
файҙалы ҡаҙылмалар булған урын

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ с урынлашҡан ер; 
местоположение усадьбы усадьбаның урын 
лашҡан ере

МЕСТОПРЕБЫВАНИЕ и м е с т о р а с п о  
ЛОЖЁНИЕ с см. местонахождение

МЕСТОРОЖДЕНИЕ с сыҡҡан урын; нефтя 
ные месторождения нефть сыҡҡан урындар 

МЕСТЬ ж үс, ҡон; жажда мёсти үс алыу 
теләге

МЁСЯЦ м; в разн. знач. ай; в прошлом меся
це үткән айҙа; молодой месяц яңы тыуған ай 

МЁСЯЧНИК м айлыҡ; месячник безопасно
сти движения хәрәкәт хәүефһеҙлеге айлығы 

м е с я ч н ы й , -ая, -ое бер айлыҡ; месячный 
отпуск бер айлыҡ отпуск; месячная работа бер 
айлыҡ эш

МЁТА ж тамға, ин, инәү, билге, билдә; незна
комая мёта сит инәү

МЕТАЛЛ м металл; чёрные металлы ҡара ме
талдар (тимер, суйын, ҡорос һ.б.У, благо
родные металлы затлы металдар (алтын, 
көмөш, агалтын һ.б.У, цветные металлы төҫлө 
металдар (баҡыр, еҙ, никель һ.б.)

МЕТАЛЛИЗИРОВАТЬ сов., несов. что\ 
тех. металл йүгертеү, металл менән кәпләү; ме
таллизировать дерево ағасты металл менән 
кәпләү

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. металл ...ы; 
металлйческая пыль металл туҙаны 2. металл, 
тимер; металлические деньги металл (тимер) 
аҡсалар; металлйческий привкус тимер тәме 
3. перен. (о голосе, смехе) әсе, яңғырау, ҡолаҡ 
ярғыс; металлйческий голос әсе тауыш

МЕТ АЛ Л О ... ҡушма һцҙҙәрҙең “металл” 
мәгәнәһен аңлатҡан беренсе өлөшө, мәҫ., ме
таллообработка металл эшкәртеү; металлопро
мышленность металл сәнәғәте

МЕТАЛЛОВЕДЕНИЕ с металдарҙы өйрә
неүсе фән

МЕТАЛЛОГРАФИЯ ж металлография (1 . ме
талдарҙың һәм иретмәләрҙең эске төҙөлөшө 
тураһындагы фән 2 . типогр. һцрәттәрҙе, 
яҙыуҙарҙы граәёрлатан металл пластинка
ларҙан баҫтырып алыу)

МЕТАЛЛОЛОМ м металл һыныҡтары 
МЕТАЛЛОНОСНЫЙ, -ая, -ое горн. метал

лы; металлоносный слой металлы ҡатлам
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЙ, ая, ее 

металл эшкәртеү ...ы; металлообрабатывающая 
промышленность металл эшкәртеү сәнәғәте 

МЕТАЛЛОПРОКАТНЫЙ, ая, ое металл 
прокатлау ...ы; металлопрокатный цех металл 
прокатлау цехы

МЕТАЛЛОРЕЖУЩ ИЙ, ая, ее металл 
киҫеү ...ы; металлорежущий станок металл 
киҫеү станогы

МЕТАЛЛУРГ м металлург 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое металлур

гия ...ы; металлургический завод металлургия 
заводы 
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МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕТАЛЛУРГИЯ и МЕТАЛЛУРГИЯ ж ме

таллургия (1. металдарҙы мәғдәндән айырып 
алыу һәм эшкәртец тураһында фән 2. металл 
иретец һәм уны башлатыс эшкәртец сә- 
нәғәте)

МЕТАМОРФИЗМ м; геол. метаморфизм 
(тау тоҡомдары төҙөлөшө һәм составының 
цҙгәреце)

МЕТАМ ОРФбЗ м; биол, метаморфоз, әүере
леү (берәй нәмәнең тышҡы ҡиәфәте һәм функ
циялары цҙгәреп, бер форманан икенсегә 
кцсеце, икенсе бер нәмә булып әцерелеце); ме
таморфоз гусеницы ҡарышлауыҡтың күбәләккә 
әүерелеүе

МЕТАМ ОРФбЗА ж метаморфоза (киҫкен 
цҙгәреш, бик ныҡ цҙгәрец); с ним произошла 
метаморфоза ул бик ныҡ үҙгәреп киткән 

МЕТАН м; хим. метан (газ) 
м е т Ан и е  с см. метать I 
МЕТАНОВЫЙ, ая, -ое метан ...ы; метано

вая кислота метан кислотаһы
МЕТАСТАЗ м; мед. метастаз (тәндәге ауы

рыуҙың бер урындан икенсе урыта кцсеце); 
метастазы рака яман шеш метастазы

МЕТАТЁЗА ж; лингв, метатеза (һцҙҙә 
өндәрҙең урындарын алмаштырып әйтец, мәҫ., 
“буръяҡ” урынына “буйраҡ” тип әйтец)

МЕТАТЕЛЬ м (спортсмен) ырғытыусы, 
сөйөп ебәреүсе; метатель копья һөңгө ырғы
тыусы

МЕТАТЬ I несоә. 1. что, чем ырғытыу, 
сөйөү; метать гранату граната ырғытыу 2. что 
туҙҙырыу, таратыу; ветер мечет листья ел яп
раҡтарҙы туҙҙыра 3. кого-что (производитъ 
потомство — о рыбах и некоторых живот
ных) сәсеү, балалау, бала килтереү; рыба мечет 
икру балыҡ ыуылдырыҡ сәсә; зайчйхи мёчут 
зайчат инә ҡуяндар бала килтерә 4. что; карт. 
һалыу, таратыу 5. что (кидая, складывать) 
өйөү, һалыу; метать сёно бесән өйөү; метать 
стог кәбән һалыу ♦ метать банк карт. банк то
тоу; метать бисер перед свйньями йүләргә аҡыл 
һатыу; метать громы и молнии см. гром; метать 
жребий йәрәбә һалыу

МЕТАТЬ II несоә. что типсеү, типсеп сығыу; 
метать шов йөй һыҙығын (йөйҙө) типсеп сығыу 
♦ метать петли: 1) элмәк типсеү; 2 ) охот, эҙ 
юғалтыу (бутау)

МЕТАТЬСЯ несоә. 1. ташланыу, бәргеләнеү, 
борһаланыу, иләүһерәү, үрһәләнеү; больной ме
тался в бреду ауырыу һаташып борһаланды 2. пе- 
рен. ары-бире (үрһәләнеп, өтәләнеп) йөрөү; ме
таться по комнате бүлмә буйлап үрһәләнеп йөрөү 
3. страд, от 1, 3, 5 метать I

МЕТАФИЗИК м метафизик (1. фәлс. мета
физика яҡлы кеше 2. файҙаһыҙ, абстракт фе
кер йөрөтөцсе кеше)

МЕТ АФЙЗИКА ж метафизика (1. фәлс. ди
алектикаға ҡапма-ҡаршы булган фәлсәфә 
2. абстракт фекер; аңлайышһыҙ, томанлы 
фекер)

МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ, -ая, -ое метафизик; 
метафизйческий метод метафизик ысул

МЕТАФОРА ж; лит. метафора (берәй оҡ
шашлыҡ нигеҙендә кцсмә мәғәнә менән әйтел
гән һцҙ йәки әйтем)

МЕТАФОРИЧЕСКИЙ и МЕТАФОРЙЧ  
НЫИ, -ая, -ое лит. 1. метафорик (кинәйәле, 
кцсмә мәғәнәһендә); метафорйческое употреб
ление слов һүҙҙәрҙең метафорик ҡулланылышы 
2. метафораға бай; метафорический стиль мета
фораға бай стиль

МЕТЁЛИЦА ж; разг. см. метёль 
МЕТЕЛКА ж 1. бәләкәй һепертке 2. бот. 

һеперткебаш, суҡ (сәскә) ♦ под метёлку прост. 
ҡырып-һепереп (алып бөтөрөү)

МЕТЁЛЬ ж буран, ҡар бураны 
МЕТЁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. буран ...ы; ме

тельный снег буран ҡары 2. буранлы; метельная 
ночь буранлы төн

МЕТЁЛЬЧАТЫЙ, -ая, -ое бот. һепертке 
башлы; метельчатые растения һепертке башлы 
үҫемлектәр

МЕТЕНЫЙ, -ая, -ое һеперелгән; метёный пол
һеперелгән иҙән

М ЕТЕбР м метеор (атылған йондоҙ) 
МЕТЕОРИТ м; астр, метеорит (йыһан киң

легенән Ерҙең атмосфераһына инеп, ергә 
төшкән есем)

МЕТЕОРЙТНЫЙ, -ая, -ое метеорит ...ы; ме
теоритные частицы метеорит киҫәктәре ♦ метео
ритный дождь метеорит ямғыры (Ергә төшкән 
метеорит ярсыҡтары)

М ЕТЕбРНЫ Й, -ая, -ое метеор ...ы; ме
теорная пыль метеор туҙаны ♦ метеорный дождь 
метеор ямғыры (кцп һандағы метеор ағымы) 

МЕТЕОРбЛОГ м метеоролог, метеорология 
белгесе

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое 1. метео
рология ...ы; метеорологйческая сводка метео 
рология мәғлүмәте; метеорологйческая станция
метеорология станцияһы 2. метеорологик; метео- 
рологйческие наблюдения метеорологик күҙә 
теүҙәр

МЕТЕОРОЛбГИЯ ж метеорология (1. Ер 
атмосфераһының төҙөлөшө, цҙенсәлектәре 
һәм ундағы физик процестар тураһындағы 
фән 2. һауа торошо тураһында мәғлцмәт) 

МЕТИЗАЦИЯ л к; биол. метислаштырыу (то
ҡом, сорт яҡшыртыу өсөн төрлө сорт цҫемлек 
йәки төрлө тоҡом хайуандарҙы ҡушыу); со
хранять породу путём метизации метислашты 
рыу ысулы менән тоҡомдо һаҡлау
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МЕТРОЛОГИЯ
МЕТИЗЫ только мн.; тех. металл эшлэн- 

мәләр (әйберҙәр) (мәҫ., сым, һалҡын прокат 
таҫмаһы)

МЕТИЛ м; хим. метил; хлористый метйл
хлорлы метил

МЕТЙЛОВЫЙ, -ая, -ое хим. 1. метил ...ы; 
метйловый спирт метил спирты 2. метиллы; ме- 
тйловый эфйр метиллы эфир

МЕТИС м метис (1. метислаштырыуҙан 
барлыҡҡа килгән мал йәки цҫемлек 2 . ике раса 
кешеһенән тыуган бала 3. һинд һәм европеоид 
расаһы кешеләренән тыуган бала)

МЁТИТЬ I несов. кого-что билдә һалыу, 
тамға (инәү) һалыу; метить бельё кейемгә билдә 
һалыу; метить овёц һарыҡтарға инәү һалыу 

МЁТИТЬ II несов. 1 . в кого-что күҙәү, төбәү, 
тоҫҡау; метить в цель сәпкә төбәү 2. перен., 
разг. иҫәп тотоу, йыйыныу, ынтылыу; метить в 
генералы генерал булырға иҫәп тотоу 3. в кого- 
что, куда; перен. разг. төрттөрөү, төрттөрөп 
әйтеү (һөйләү)

МЁТИТЬСЯ несов. см. метить II 1; метиться 
в цель сәпкә төбәү

МЁТКА ж 1. см. метить I; 2. тамга, билге, 
билдә, ин, инәү; поставить на дереве метку
ағасҡа билдә һалыу

МЁТКИЙ, -ая, -ое 1. мәргән, тура; меткий 
стрелок мәргән атыусы; меткий удар тура һуғыу
2. перен. тапҡыр, берәгәйле, үткер; меткое 
слово тапҡыр һүҙ

м ё т к о с т ь  ж 1. мәргәнлек, туралыҡ; мёт
кость выстрела атыуҙың мәргәнлеге 2. перен. 
тапҡырлыҡ, берәгәйлек, үткерлек; мёткость 
сравнёния сағыштырыуҙың тапҡырлығы

МЕТЛА ж һепертке; новая метла яңы 
һепертке

МЕТЛИЦА ж һеперткебаш (сцп цләне) 
МЕТНУТЬ сов. см. метать I 1 
МЕТНУТЬСЯ сов. см. метаться I 1, 2
МЁТОД м метод, ысул, алым, юл; срав

нительный мётод сағыштырыу ысулы; мётод 
обучёния уҡытыу алымы; мётод протёста ри 
заһыҙлыҡ белдереү юлы

М ЕТбДИКА ж методика, алым, ысул (1. ҡа
ғиҙәләр системаһы 2. ниндәй ҙә булһа фәнде 
уҡытыу алымдары тураһында тәғлимәт); ме
тодика опытов тәжрибәләр яһау ысулы; методи
ка преподавания башкирского языка башҡорт 
телен уҡытыу методикаһы

МЕТОДИСТ м методист (методика буйынса 
белгес); методист по литературе әҙәбиәт буйын
са методист

МЕТОДИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. методика ...ы; 
методйческий кабинёт методика кабинеты 2. ме
тодик; методический приём методик алым
3. (строго последовательный) системалы, эҙмә- 
эҙлекле; методическое исслёдование явлёний 
күренештәрҙе эҙмә-эҙлекле тикшереү

МЕТОДИЧНОСТЬ ж системалылыҡ, эҙмә- 
эҙлелек; методичность объяснений аңла
тыуҙарҙың системалылығы

МЕТОДЙЧНЫИ, ая, ое см. методйчес
кий 3; методичное изучение предмета предмет
ты системалы өйрәнеү

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое методоло
гик; методологические указания методологик 
күрһәтмәләр

МЕТОДОЛОГИЯ ж методология (фәнни 
тикшеренецҙәрҙең ысулдары тураһында тәғ
лимәт); методология истории тарих фәненең 
методологияһы

МЕТОНИМИЧЕСКИЙ и МЕТОНИМЙЧ 
НЫЙ, -ая, -ое лит. метонимик, метонимияға 
бай; метонимическое слово метонимик һүҙ; ме- 
тонимйческий стиль метонимияға бай стиль 

МЕТОНИМИЯ ж; лит. метонимия (ике ара
лағы бәйләнеш нигеҙендә бер нәмәнең икенсе 
нәмә исеме менән аталыуы, мәҫ., “урамда халыҡ 
шаулай" урынына “урам шаулай" тип әйтец) 

МЕТР I м метр (1. оҙонлоҡ цлсәц берәмеге 
2. бер метр оҙонлоҡтағы линейка); измерять 
складным мётром йыйылмалы метр менән үлсәү 

МЕТР II м метр (1. әҙ. шиғырҙа баҫымлы һәм 
баҫымһыҙ ижектәрҙең билдәле рәцештә 
теҙелеце 2. му з. музыкаль тактта төрлө 
көстәге һуғымдарҙың дөрөҫ сиратлашыуы) 

МЕТРАЖ м метраж (1. метр менән цлсәнгән 
оҙонлоҡ 2. берәй нәмәнең квадрат метр менән 
кцрһәтелгән майҙаны); метраж ткани туҡыма
ның метражы; метраж квартиры фатирҙың 
метражы

МЕТРДОТЁЛЬ м метрдотель (ресторанда 
баш официант); служйть метрдотёлем метрдо
тель булып хеҙмәт итеү

МЕТРИКА I ж; лит. метрика (шиғыр 
төҙөлөшө һәм уның цлсәме тураһында тәғ
лимәт)

МЕТРИКА II ж метрика (тыуыу тураһында 
таныҡлыҡ)

МЕТРЙЧЕСКИЙ I, -ая, -ое метрлы; метрйче 
ская систёма мер метрлы үлсәүҙәр системаһы 

МЕТРЙЧЕСКИЙ II, -ая, -ое лит. метрик 
♦ метрйческое стихосложёние метрик шиғыр 
төҙөлөшө

МЕТРИЧЕСКИЙ III: метрйческая кнйга ме 
трика кенәгәһе; метрйческое свидётельство мет
рика кенәгәһендәге танытма; метрйческая 
выпись метрика кенәгәһенән ал(ын)ған күсермә 

МЕТРО с нескл. метро; выйти из метро мет
ронан сығыу

МЕТРбВЫ Й, -ая, -ое метрлы, бер метр оҙон
лоғондағы, (бер) метр киңлегендәге; метровая 
доска бер метрлы таҡта

МЕТРбЛОГ м метролог, метрология белгесе 
МЕТРОЛбГИЯ ж метрология (цлсәц берә

мектәре һәм цлсәцҙәр тураһындағы фән)
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МЕТРОНОМ
МЕТРОНбМ м метроном (ваҡыттың тецәл- 

леген цлсәц өсөн һәм музыкаль темп билдәләц 
өсөн ҡулланылған маятниклы механик при
бор); маятник метронома метроном маятнигы 

МЕТРОПОЛИТЕН м метрополитен, метро 
МЕТРОПОЛИЯ ж метрополия (колониялары 

булған дәцләттең атамаһы)
МЁТЧИК м тамға һалыусы, тамғалаусы; 

мётчики дороги юл тамғалаусы кешеләр
МЕТЧИК м; спец, метчик (тикшеренергә 

әинт һырҙары яһау ҡоралы)
МЕХ I м 1. тире, мех; лйсий мех төлкө тиреһе 

2. мн. меха тире кейем; ходить в мехах тире ке
йемдә йөрөү 3. мн. мехй (мешок из шкуры жи
вотных) турһыҡ; мех для вина шарап турһығы 

МЕХ II м см. мехй 
МЕХАНИЗАТОР м  механизатор 
МЕХАНИЗАЦИЯ ж механизациялау, меха- 

никалаштырыу; механизация трудоёмких работ 
ауыр эштәрҙе механизациялау

МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ, ая, -ое 1. прич. 
от механизйровать 2. прил. механизацияланған, 
механикалаштырылған; механизйрованные вой
ска механизацияланған ғәскәр (машиналар 
менән тәьмин ителгән)

МЕХАНИЗЙРОВАТЬ сов., несов. что меха
низациялау, механикалаштырыу; механизйро
вать сельское хозяйство ауыл хужалығын меха
низациялау

МЕХАНИЗЙРОВАТЬСЯ 1 . сов., несов. ме
ханизацияланыу, механикалаштырылыу 2 . не
сов. страд, от механизйровать

МЕХАНИЗМ м ; прям., перен. механизм; ме
ханизм замка йоҙаҡ механизмы; подъёмный ме
ханизм күтәреү механизмы; механизм химичес
кой реакции химик реакцияның механизмы 

МЕХАНИК м механик (1. механика белгесе 
2. машинаны ҡарап эшләтецсе); исследования 
механиков механиктарҙың тикшеренеүҙәре; кон
трольный пункт механика механиктың контроль 
пункты

МЕХАНИКА ж механика (1. еҫемдәрҙең ара- 
уыҡтагы хәрәкәтен өйрәнецсе фән\ техникала 
хәрәкәт һәм көс тураһындагы фәнде ғәмәлдә 
файҙаланыу мәсьәләһе менән шөғөлләнгән тар
мағы 2. кцсм. берәй нәмәнең ҡатмарлы эске 
төҙөлөшө)

МЕХАНИСТИЧЕСКИЙ и МЕХАНИСТЙЧ 
НЫИ, -ая, -ое филос. механистик; механистйче 
ская теория механистик теория

МЕХАНИЦЙЗМ м\ филос. механицизм 
(донъяның кцп төрлө кцренешен ябай материя 
өлөшсәләренең механик хәрәкәтенә, ә ҡатмар
лы цҫеш закондарын ябай механика ҡанунда
рына ҡайтарып ҡалдырған метафизик фекер 
ысулы)

МЕХАНИЧЕСКИЙ, ая, ое 1. механик; воз 
действие механйческих сил механик көстәрҙең

тәьҫире 2. механик, механизмлы; механйческая 
пила механик бысҡы; механйческое оборудова
ние механизмлы ҡоролма 3. механика ...ы, меха
низм яһау ...ы; механйческая мастерская меха
низмдар яһау оҫтаханаһы; механйческий завод 
механика заводы 4. перен. төптән уйламай, меха
ник рәүештә, ихтыярһыҙ, үҙенән-үҙе; механйчес
кий подход к дёлу төптән уйламай эш итеү; ме
ханйческое движение ихтыярһыҙ хәрәкәт

МЕХАНЙЧНЫЙ, -ая, -ое см. механйческий 4 
МЕХЙ и МЕХА мн. (ед. мех м) күрек; куз

нечный мех тимерлек күреге; мехй гармони гар
мун күреге

М ЕХОВбЙ, -ая, -ое 1. тире ...ы, мех; мехо
вая фабрика тире фабрикаһы 2. тире, тиренән; 
меховая шапка тире бүрек

МЕХОВЩИК м мехсы, тиресе (1. тире фаб
рикаһында эшләцсе 2. тире иләцсе 3. тире 
йыйыусы)

МЕЦЕНАТ м; книжн. меценат (фәнде, 
сәнғәтте яҡлаған бай кеше)

МЕЦЕНАТСТВО с ; книжн. меценатлыҡ; век 
меценатства меценатлыҡ дәүере

МЁЦЦО СОПРАНО 1. с нескл. меццо-сопра- 
но (ҡатын-ҡыҙ тауышы)', драматйческое мец
цо сопрано драматик меццо-сопрано 2. ж нескл. 
меццо-сопрано (шундай тауышлы йырсы 
ҡатын-ҡыҙ)', поёт знаменйтая мёццо сопрано 
атаҡлы меццо-сопрано йырлай

МЕЧ м ; прям., перен. ҡылыс; взмахнуть ме
чом ҡылыс һелтәп ебәреү; меч возмездия яза 
ҡылысы; меч правосудия хөкөм ҡылысы

МЕЧЕНбСЕЦ м\ ист. ҡылыслы кеше (ҡы
лыс менән ҡоралланған һуғышсы)

МЁЧЕНЫИ, -ая, -ое тамғалы, инәүле; мече
ное бельё тамғалы кейем ♦ меченые атомы спец. 
инәүле атомдар (радиоактив атомдар)

МЕЧЁТЬ ж мәсет; мечёть с минаретом мана
ралы мәсет

МЕЧ РЫБА ж ҡылыс балыҡ (диңгеҙ балығы) 
МЕЧТА ж хыял, уй, фантазия; сокровенная 

мечта йәшерен хыял; мечта всей жйзни тормош
тағы иң ҙур хыял

МЕЧТАНИЕ с хыял, уй; предаваться меч
таниям хыялға бирелеү

МЕЧТАТЕЛЬ м  и МЕЧТАТЕЛЬНИЦА ж

хыялға бирелеүсән (хисле, хыялый, уйсан) кеше 
МЕЧТАТЕЛЬНОСТЬ ж хыялға (хискә) бире

леү; предаться мечтательности хыялға (хискә) 
бирелеү

МЕЧТАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое хыялый, хыял
ланыусан, уйсан; мечтательный взгляд уйсан ҡа
раш; мечтательная натура хыялланыусан кеше 

МЕЧТАТЬ несов. о ком-чём, с неопр. и без 
доп. хыялланыу, хыялға бирелеү, уйға батыу; 
мечтать о счастье бәхет тураһында хыялланыу 
♦ мечтать о себе (много, высоко и т.п.) не- 
одобр. үҙеңде ҙурға ҡуйыу, морон күтәреү 
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МИКРО...
МЕШАЛКА ж болғатҡыс, болғауыс, бутауыс; 

длйнная мешалка оҙон болғауыс
МЕШАНИНА ж\ разг. боламыҡ, болғансыҡ, 

юҡ-бар, буталсыҡ; в голове мешанина башта 
болғансыҡ (буталсыҡ) уйҙар

МЕШАНКА ж', с.-х. 1. болғау, болғатма 
2 . ҡатнаш сәсеүлек (һоло менән кәрешкә йәки 
һоло менән борсаҡ сәсецлеге)

МЕШАТЬ I несоә. ҡамасаулау, уңайһыҙлау, 
яйһыҙлау; он мешает работать ул эшләргә ҡама
саулай ♦ не мешает; не мешало бы кому зыян 
итмәй, зыян итмәҫ ине

МЕШАТЬ II несоә. что 1. бутау, болғатыу; 
мешать чай ложечкой сәйҙе балғалаҡ менән 
болғатыу 2 . (смешивать) ҡатнаштырыу, ара
лаштырыу; мешать глйну с песком балсыҡты 
ҡом менән аралаштырыу

МЕШАТЬСЯ I несов.; разг. 1. буталыу, 
ҡамасаулау; не мешайся под ногами аяҡ аҫтын
да буталып йөрөмә 2. во что (вмешиваться) 
ҡыҫылыу, тығылыу; мешаться в чужие дела сит 
кеше эшенә тығылыу

МЕШАТЬСЯ II несоә. 1. ҡушылыу, ҡаты
шыу; звон колокола мешается с музыкой
ҡыңғырау сыңы музыка менән ҡушыла 
2. (путаться — о мыслях, речи) буталыу; ме
шаются мысли уйҙар бутала 3. страд, от ме
шать II ♦ мешаться в уме (в рассудке); ме
шаться умом (рассудком) аҡылдан яҙыу

МЁШКАТЬ несов.', разг. 1. аҡрын ҡыланыу, 
һүлпән (яй) маташыу, мыштырлау, бызмырлау; 
мешкать с отъездом китә алмай мыштырлау 
2 . (задерживаться) оҙаҡлау, туҡталып тороу; 
здесь нельзя мешкать бында оҙаҡларға ярамай 

МЕШКОВАТЫЙ, -ая, -ое 1. ҡапсыҡланып 
торған, (тоҡ кеүек) киң; мешковатый костюм киң 
костюм 2 . перен. шөкәтһеҙ, килбәтһеҙ, лупыш, 
топ-тотош кәүҙәле, аҡрын ҡыймылдаусан, ауыр 
һөйәкле; мешковатая фигура килбәтһеҙ кәүҙә 

МЕШКОВИДНЫЙ, ая, -ое лупыш, тоҡҡа 
оҡшаш, топ-тотош; мешковидное туловище 
тоҡҡа оҡшаш кәүҙә

МЕШКОВИНА ж ҡалын киндер, тоҡ яр
пыһы; мыть пол мешковйной иҙәнде ҡалын кин
дер менән йыуыу

МЕШКООБРАЗНЫЙ, ая, ое см. мешко 
вйдный; мешкообразное тёло тоҡ һымаҡ кәүҙә 

МЕШ бК м 1. тоҡ; мешок мукй бер тоҡ он
2 . разг. лупыш, лырҡыш (кешегә ҡарата) 3. әо- 
ен. тоҡ, ҡамау, ҡапҡан (ғәскәрҙең тулыһынса 
ҡамалып алыныуы) ♦ спальный мешок йоҡлар 
өсөн тоҡ; мешкй под глазами күҙ төптәре ше
шенке; сидйт мешком что киң, тоҡ һымаҡ (ке
йемгә ҡарата)

МЕЩАНЙН м и МЕЩАНКА ж мещан 
( 1. мещандар ҡатламынан булган ир кеше 
2 . кцсм. тар ҡарашлы, цҙ файҙаһын ғына 
ҡайғыртҡан кеше)

МЕЩАНСКИЙ, -ая, -ое 1. мещан(дар) ...ы; 
мещанское сословие мещандар ҡатламы 2. пе
рен. мещанлыҡ ...ы; мещанская идеология ме
щанлыҡ идеологияһы

МЕЩАНСТВО с 1. (сословие) мещандар 
2. перен. мещанлыҡ; проявлять мещанство ме
щанлыҡ күрһәтеү

МИ с нескл.; му з. ми (музыка гаммаһында 
өсөнсө нота)

МИАЗМЫ мн. (ед. миазма ж; уст.); книжн. 
миазмдар (серегән нәмәләрҙән сыҡҡан ағыу
лы быу)

миг м бик ҡыҫҡа (аҙ) ваҡыт, минут, мәл; 
взглянуть на миг на небо бер мәлгә күк йөҙөнә 
ҡарап алыу ♦ в тот же миг шунда уҡ, шул уҡ 
минутта; в одйн миг күҙ асып йомғансы

МИГРАЦИОННЫЙ, -ая, -ое миграция ...ы; 
миграционная теория миграция теорияһы; ми
грационные путй рыб балыҡтарҙың миграция 
юлдары

МИГРАЦИЯ ж миграция (1. тар., этн. ха
лыҡтарҙың ил эсендә йәки бер илдән икен- 
сеһенә кцсеце 2 . биол. йәнлектәрҙең, ҡоштар
ҙың урындан-урынға кцсеце 3. кит. пиҙеңдер 
кцсеше, йөрөшө)', внутренняя миграция эске ми
грация; международная миграция халыҡ-ара ми
грация; сезонная миграция рыб балыҡтарҙың 
миҙгел миграцияһы; миграция растйтельных 
клёток үҫемлек күҙәнәктәренең миграцияһы 
♦ миграция капитала капитал миграцияһы (фай
ҙа итец теләге менән капиталды бер илдән 
икенсе илгә йәки урындан-урынға кцсерец) 

МИГРЁНЬ ; ж; мед. мигрень, баш өйәнәге 
(баш ауырыуы)

МИГРИРОВАТЬ несов/, книжн. күсеү, ки
теү, күсеп йөрөү, миграциялау, миграция яһау; 
птицы мигрируют в тёплые края ҡоштар йылы 
яҡтарға китә

МИЕЛИТ м; мед. миелит (арҡа мейеһенең 
шешеце)

МИЗАНСЦЁНА ж мизансәхнә (спектакль 
барышында артистарҙың сәхнәлә урынлашы
уы)', мизансцены массовок күп кеше ҡатнашҡан 
мизансәхнәләр

МИЗАНТРОП м\ книжн. мизантроп, кеше 
яратмаусы (күрә алмаусы)

МИЗАНТРОПИЯ ж; книжн. мизантропия, 
кеше яратмау (күрә алмау)

МИЗЁРНЫЙ и МЙЗЕРНЫЙ, ая, ое бик 
аҙ, бик бәләкәй; мизерный срок бик аҙ ваҡыт 

МИЗИНЕЦ м сәтәкәй, сыңғарсай, сыңғарсай 
бармаҡ ♦ не стоит мизйнца чьего тырнағына ла 
тормай; с мизйнец; на мизинец бик аҙ ғына, тыр
наҡ осо ҡәҙәр

М И К РО ... ҡушма һцҙҙәрҙең “бик (иң) 
бәләкәй", “бәләкәй" мәғәнәһен аңлатҡан берен
се өлөшө, мәҫ., микроскопйческий бик бәләкәй; 
микроинфаркт микроинфаркт 
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МИКРОБ
М И КРбБ м микроб (бер кцҙәнәкле микро

скопик организм); болезнетворные микробы
ауырыу тыуҙырыусы микробтар

МИКРОБИбЛОГ м микробиолог, микробио
логия белгесе

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, -ое мик
робиология ...ы; микробиологическая лабора
тория микробиология лабораторияһы

М ИКРОБИОЛбГИЯ ж микробиология (ми
кроорганизмдарҙы өйрәнецсе фән)

МИКРОКЛИМАТ м\ прям., перен. микро
климат; микроклимат лесистой местности ур
манлы урындың микроклиматы; микроклимат 
коллектива коллективтағы микроклимат

МИКРОКбСМ и МИКРОКбСМОС м мик 
рокосм (атом, электрон һ.б. сикһеҙ бәләкәй 
дәцмәлдәр донъяһы)

М ИКРОЛИТРАЖ НЫ Й, ая, ое (бик)
бәләкәй литражлы; микролитражный автомо
бйль бик бәләкәй литражлы автомобиль

М ИКРбМ ЕТР м микрометр (иң бәләкәй 
оҙонлоҡ цлсәмен тецәл билдәләцсе ҡорал) 

МИКРОМЕТРИЧЕСКИЙ, ая, ое микроме 
трия ...ы; микрометрйческие измерения микро 
метрия үлсәүҙәре; микрометрйческие наблю
дения микрометрия күҙәтеүҙәре

м и к р о м е т р и я  ж микрометрия (иң бәлә
кәй оҙонлоҡтарҙың һәм өлөшсәләрҙең цлсәме) 

МИКРОМИР м иң бәләкәй дәүмәлдәр 
донъяһы

М ИКРбН м микрон (метрҙың миллиондан 
бер өлөшө)

М ИКРООРГАНИЗМ м микроорганизм 
(ябай кцҙгә кцренмәгән цҫемлек йәки хайуан 
организмы)

М ИКРОРАЙбН м микрорайон, биҫтә (район 
бцленешендә иң бәләкәй бер өлөш); микрорайон 
школы мәктәп микрорайоны

М ИКРОСКбП м микроскоп; электронный 
микроскоп электронлы микроскоп

МИКРОСКОПИЧЕСКИЙ, ая, ое 1. микро 
скопик, микроскоп ярҙамында; микроскопйчес 
кие исследования микроскопик тикшеренеүҙәр 
2 . микроскопик, микроскоп аша ғына күренгән; 
микроскопическое растение микроскоп аша 
ғына күренгән үҫемлек 3. перен., разг. (чрезвы
чайно малый) бик бәләкәй, бик аҙ; микроско
пическая доза бик бәләкәй доза

МИКРОСКОПИЧНЫЙ, ая, ое см. микро 
скопйческий 3

МИКРОСКОПИЯ ж микроскопия (микро
скоп менән эш итец һәм микроскопик препа
раттарҙы әҙерләц юлдарын өйрәнецсе фән); 
обучать микроскопии микроскопияға өйрәтеү; 
медицйнская микроскопйя медицина микроско 
пияһы

МИКРОСКбПНЫЙ, -ая, -ое микроскоп ...ы; 
микроскопное стекло микроскоп быялаһы

МИКРОСТРУКТУРА ж; спец, микрострук
тура (ҡаты матдәләрҙең микроскоп аша гына 
кцренгән иң ваҡ төҙөлөшө); микроструктура 
металла металдың микроструктураһы

МИКРОФИЛЬМ м микрофильм (ҡулъяҙма, 
баҫма йәки график документтарҙың фото- 
йәки кинотаҫмага кесерәйтеп төшөрөлгән 
кцсермәһе); микрофйльм кнйги китаптың микро
фильмы

М ИКРО Ф ЛбРА ж микрофлора (тупраҡта, 
һауала, аҙыҡта һ.б. булган микроорганизм
дар); исследовать микрофлору почвы туп 
раҡтың микрофлораһын тикшереү

М И КРО Ф бН  м микрофон; петь через мик
рофон микрофондан йырлау

М ИКРОФОТОГРАФИЯ ж микрофото 
графия

МИКРОЦЕФАЛ м; антроп. бесәй баш кеше 
(башы бик бәләкәй)

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ мн. (ед. микроэлемент
м) микроэлемент (цҫемлек һәм хайуан организ
мында бик аҙ миҡдарҙа булган химик эле
мент); микроэлементы очень важны для орга
низма микроэлементтар организмға бик кәрәк 

МИКСЕР м миксер (1. тех. шыйыҡ суйынды 
домна мейесенән алыу һәм туплау өсөн һауыт 
2. конд. һыуыҡ эсемлекте тиҙ генә болгау, йо
мортҡа һ.б. туҡыу, шулай уҡ крем, коктейль 
яһау приборы); приготовить коктейль с помо
щью миксера миксер ярҙамында коктейль 
әҙерләү

МИКСТУРА ж микстура (төрлө матдәне 
ҡушып эшләгән шыйыҡ дарыу); горькая мик
стура әсе микстура

МИЛЕЙШИЙ, ая, ое см. мйлый 
МЙЛЕНЬКИИ, -ая, -ое разг. 1. һөйкөмлө, 

матур, яғымлы; мйленькая девочка һөйкөмлө 
ҡыҙ; мйленькое платье матур ғына күлдәк 
2. һөйөклө, ҡәҙерле; миленький дружок һөйөклө 
дуҫ 3. (при обращении) һөйөклөм, йәнем, иркәм 
♦ как мйленький прост.'. 1) бер һүҙһеҙ, бер һүҙ 
әйтмәйенсә; 2 ) бер ниндәй ҡаршылыҡһыҙ, ҡар
шылашмайынса, тотҡарлыҡһыҙ

МИЛИТАРИЗАЦИЯ ж милитаризациялау; 
милитаризация экономики иҡтисадты милитари
зациялау

МИЛИТАРИЗЙРОВАТЬ сов., несов. что 
милитаризациялау, милитаризация үткәреү; ми
литаризировать промышленность сәнәғәтте ми
литаризациялау

МИЛИТАРИЗМ м милитаризм (1. ҡайһы 
бер дәцләттәрҙең ҡоралланыуға, һугышҡа 
әҙерләнецгә йцнәлдерелгән сәйәсәте 2. ҡайһы 
бер илдәрҙә хәрби көстәрҙең сәйәси хаким
лығы); политика милитаризма милитаризм 
сәйәсәте

МИЛИТАРИЗОВАТЬ сов., несов. см. мили
таризировать



МИМИЧЕСКИЙ
МИЛИТАРИСТ м милитарист 
МИЛИТАРИСТИЧЕСКИЙ и МИЛИТА 

РИСТСКИИ, -ая, -ое милитаристик; милитари
стическая политика милитаристик сәйәсәт; ми
литаристические группировки милитаристик 
төркөмдәр; милитаристская организация мили
таристик ойошма; милитаристские взгляды ми
литаристик ҡараштар

МИЛИЦЁИСКИИ, -ая, -ое милиция ...ы, ми
лиционер ...ы; милицейский участок милиция 
участкаһы; милицейская форма милиционер 
формаһы

МИЛИЦИОНЁР м милиционер; постовой 
милиционер постағы милиционер; участковый
милиционер участка милиционеры

МИЛИЦИОНЁРСКИЙ, -ая, -ое милиционер 
...ы; милиционерская шинель милиционер шине
ле; милиционерские отряды милиционер от
рядтары

МИЛИЦИЯ ж милиция; работники милйции
милиция хеҙмәткәрҙәре

МИЛЛИАРД м миллиард; миллиард рублей 
денег бер миллиард (һум) аҡса; миллиарды 
звёзд миллиард (иҫәпһеҙ-хисапһыҙ) йондоҙҙар 

МИЛЛИАРДЁР м миллиардер 
м и л л и а р д н ы й , -ая, -ое 1. числ. миллиар- 

дынсы; миллиардная часть миллиардынсы өлөш 
2. прил. миллиардлаған, миллиардтарса, милли
ард менән иҫәпләнгән; миллиардное состояние 
миллиард менән иҫәпләнгән мөлкәт 

м и л л и г р а м м  м миллиграмм 
МИЛЛИГРАММОВЫЙ, -ая, -ое миллиграм

лы; миллиграммовый разновес миллиграмлы гер 
МИЛЛИМЁТР м миллиметр; разделённая на 

миллиметры линейка миллиметрҙарға бүленгән 
линейка

МИЛЛИМЕТРОВКА ж; разг. миллиметров
ка (һыҙмалар яһау өсөн миллиметрҙары бц- 
ленгән шаҡмаҡлы ҡағыҙ)

МИЛЛИМЕТРОВЫЙ, -ая, -ое бер милли
метрлы; миллиметровая толщина бер милли 
метрлы ҡалынлыҡ ♦ миллиметровая бумага см. 
миллиметровка

МИЛЛИОН м миллион; считать до миллиона
миллионға ҡәҙәр һанау; миллионы рек и озёр 
миллионлаған йылға һәм күлдәр

м и л л и о н е р  м\ ө разн. знач. миллионер; 
её отец был миллионером уның атаһы миллио 
нер ине; колхбз-миллионёр миллионер колхоз; 
лётчики-миллионёры миллионер осоусылар 
(миллион километрҙан артыҡ осҡан лёт- 
чиктар)

МИЛЛИОНЁРША ж; разг. 1. миллионер 
2 . миллионерҙың ҡатыны

МИЛЛИОННЫЙ, -ая, -ое 1. числ. миллион- 
сы, миллионынсы; миллионный жйтель города 
ҡаланың миллионынсы кешеһе 2 . миллионлаған,

миллион менән иҫәпләнгән; миллионные доходы 
миллионлаған килем; миллионная армия милли
он менән иҫәпләнгән армия

МИЛЛИОНЩИК м и МИЛЛИОНЩИЦА ж:
разг. миллионер

МИЛОВАТЬ несоә. кого-что; трад.-поэт., 
прост, иркәләү, һөйөү, ғәфү итеү

МИЛОВАТЬСЯ несоә.', трад.-поэт., прост. 
иркәләшеү, һөйөшөү

МИЛОВИДНОСТЬ ж яғымлылыҡ, һөйкөм
лөлөк; миловидность улыбки йылмайыуҙың 
яғымлылығы

МИЛОВИДНЫЙ, -ая, -ое яғымлы, һөй
көмлө; миловйдное лйчико һөйкөмлө йөҙ

МИЛОСЕРДИЕ с шәфҡәт, рәхимлек, мәр
хәмәт; проявйть милосердие шәфҡәт күрһәтеү 
♦ сестра милосердия шәфҡәт туташы

м и л о с е р д н ы й , -ая, -ое шәфҡәтле, мәрхә
мәтле, рәхимле; милосердная работа шәфҡәтле эш 

МИЛОСТЫНЯ ж хәйер; просить мйлостыню 
хәйер һора(шы)у

МИЛОСТЬ ж мәрхәмәт, шәфҡәт, рәхимлелек; 
из мйлости мәрхәмәт йөҙөнән; оказать мйлость 
шәфҡәт күрһәтеү ♦ мйлости просим (прошу)
рәхим итегеҙ; сделайте мйлость рәхим итә күре
геҙ, рәхим итеп; вкрасться (войтй) в мйлость
шәфҡәт ҡанаты аҫтына инеү (кемдец); скажй(те) 
на мйлость бына һиңә кәрәк булһа, бына тағы 

МИЛОЧКА м я ж; разг. (при обращении, 
преимущественно к женщине) һөйөклөм, 
ҡәҙерлем

МЙЛЫЙ, -ая, -ое 1. яғымлы, һөйкөмлө; 
мйлый человек һөйкөмлө кеше; мйлая улыбка
яғымлы йылмайыу 2. һөйөклө, ҡәҙерле; мйлый 
друг һөйөклө дуҫ 3. в знач. сущ. мйлый м и 
мйлая ж һөйгән йәр ♦ вот (это) мйло бына тағы, 
бына һиңә кәрәк булһа; за мйлую душу теләп, 
уйлап та тормайынса (мәҫ., әйберҙе биреп ебә- 
рец)\ мил человек хөрмәтлем, аҡыллым; с 
мйлым рай и в шалашё һөйгәнең менән ҡыуыш
та ла ожмах

МИЛЯ ж миль (оҙонлоҡ цлсәце); географйче 
ская мйля географик миль (7468 метр)', мор
ская мйля диңгеҙ миле (1853 метр)

МИМ м мим (ым һәм пластика ярҙамында 
ғына уйнай торған актёр)', негры считаются 
самыми лучшими мймами негрҙар иң яҡшы мим- 
дар тип һанала

МИМИКА ж мимика, ым; показывать мйми
кой ым менән күрһәтеү

МИМИКРИЯ Л к\ биол. мимикрия (ҡайһы бер 
цҫемлектәрҙең, йәнлектәрҙең йәшәгән тәбиғи 
мөхитенә ярашлы төҫөн йәки тышҡы рәцешен 
цҙгәртеце); способность некоторых растений к 
мимикрйи ҡайһы бер үҫемлектәрҙең мимикрияға 
һәләтлеге

МИМИЧЕСКИЙ, ая, ое мимик; мимйческая 
сцёна мимик сәхнә



мимо
МЙМО нареч. и предлог 1. нареч. эргәнән, 

ситтән; он прошёл мимо ул эргәнән үтеп китте 
2. предлог с род. п. ситкә, ҡырға, эргәһенән, 
янынан; стрелять мимо цели сәптән ситкә атыу; 
пройти мймо дома өй эргәһенән үтеү ♦ мимо рта 
прошло ауыҙға эләкмәне; мймо ушёй ҡолаҡҡа 
элмәү

МИМОЁЗДОМ нареч.; разг. үтеп (уҙып) ба
рышлай; мимоездом я побывал у друзей үтеп 
барышлай мин дуҫтарымда булдым

М ИМ бЗА ж мимоза (1. тропик цҫемлек — 
агас, ҡыуаҡ, лиана 2 . субтропик акация төрө) 

МИМОЛЁТНЫЙ, -ая, -ое тиҙ үтә (бөтә) тор
ған, ҡыҫҡа (аҙ) ғына ваҡытлы, ваҡытлы ғына 
була торған; мимолётная радость тиҙ үтә торған 
шатлыҡ; мимолётное счастье ҡыҫҡа ғына ваҡыт
лы бәхет

МИМОЛЁТОМ нареч. үтеп (уҙып) барыш
лай, юл ыңғайында ғына, осоп уҙышлай (барыш
лай) ғына; даже птйцы здесь только мимолётом 
останавливаются ҡоштар ҙа бында осоп барыш
лай ғына туҡтай

мимохбдом нареч. 1. (проходя мимо) 
үтеп (уҙып) барышлай, юл ыңғайында ғына; 
зайтй мимохбдом в поликлйнику юл ыңғайында 
поликлиникаға инеп сығыу 2 . (между прочим) 
һүҙ ыңғайында, яйы тура килгәндә; мимохбдом 
сказать һүҙ ыңғайында әйтеп ҡуйыу

МИНА I ж мина; противотанковая мйна тан
кыға ҡаршы мина ♦ подложйть мйну кому, под 
кого аҫтыртын ғына насарлыҡ эшләү

МИНА II ж ҡиәфәт, сырай; кйслая мйна 
һытыҡ сырай ♦ делать весёлую (хорошую) 
мйну при плохой игре күңелһеҙлекте тышҡы ты
ныслыҡ менән йәшерергә тырышыу

МИНАРЁТ м манара; минарёт мечёти мәсет 
манараһы

МИНДАЛЕВИДНЫЙ, -ая, -ое баҙамға (мин
далгә) оҡшаған, баҙам кеүек; миндалевидные 
глаза баҙам кеүек (оҙонса) күҙҙәр

МИНДАЛЕВЫЙ, -ая, -ое баҙам ...ы; мин
далевое дерево баҙам ағасы

МИНДАЛИНА ж 1. баҙам сәтләүеге; выби
рать крупные миндалины баҙам сәтләүегенең 
эреләрен һайлап алыу 2 . анат. баҙам кеүек биҙ, 
баҙам биҙ; у больного увелйчены миндалины 
ауырыуҙың баҙам биҙҙәре ҙурайған

МИНДАЛЬ м миндаль, баҙам (ашсы һәм 
емеше)\ ветка миндаля баҙам ботағы; собирать 
миндаль баҙам йыйыу

МИНДАЛЬНИЧАТЬ несов. с кем-чем и без 
доп.; разг. 1. (нежничать) наҙланыу, сөсөләнеү, 
сөсө телләнеү 2 . (проявлять излишнюю мяг
кость) йомшаҡлыҡ күрһәтеү, артыҡ йомшаҡ 
мөғәмәлә итеү; вы с ним много миндальничаете 
һеҙ уның менән артыҡ йомшаҡ мөғәмәлә итәһегеҙ 

м и н д а л ь н ы й , -ая, -ое 1. баҙам ...ы; мин
дальное масло баҙам майы 2. баҙамлы; мин

дальное печенье баҙамлы печенье 3. (розовый, 
как цветки миндаля) алһыу, баҙам сәскәһе 
төҫлө; миндальные щёки алһыу биттәр

МИНЕР м минасы, минёр; минёры разря
дили мйну минасылар минаның зарядын алды 

МИНЕРАЛ м минерал; собирать образцы 
минералов минерал өлгөләрен йыйыу

МИНЕРАЛИЗАЦИЯ ж минераллашыу, ми
нералға әүерелеү; минерализация органических 
веществ органик еҫемдәрҙең минералға әүе- 
релеүе

МИНЕРАЛИЗЙРОВАТЬ сов., несов. см. ми
нерализовать

МИНЕРАЛИЗИРОВАТЬСЯ сов., несов. см. 
минерализоваться

МИНЕРАЛИЗОВАТЬ сов., несов. что 1. ми- 
нераллаштырыу, минералға әүерелдереү; мине
рализовать почву тупраҡты минераллаштырыу 
2. туйындырыу; минерализовать источники со
лями кальция сығанаҡтарҙы кальций тоҙҙары 
менән туйындырыу

МИНЕРАЛИЗОВАТЬСЯ сов., несов. мине
раллашыу; к осени листья сильнее минерали
зуются көҙгә табан япраҡтар нығыраҡ мине
раллаша

МИНЕРАЛ (ЗГ м минералог, минералогия 
белгесе

МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое минерало 
гия .. .ы; минералогйческие исследования мине 
ралогия тикшеренеүҙәре; минералогйческий ка
бинет минералогия кабинеты

МИНЕРАЛ бГИЯ ж минералогия (минерал
дар тураһында фән)

МИНЕРАЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. минераль; ми
неральные вещества минераль матдәләр 2. ми
нераль, минералле; минеральные источники ми
нералле сығанаҡтар; минеральные воды мине
раль һыуҙар

МИНЕРНЫИ, -ая, -ое минёр ...ы, минёрҙар 
...ы; минёрное искусство минёр оҫталығы; ми
нёрная рота минёрҙар ротаһы

м и н и а т к Зр а  ж миниатюра (1. борошо 
ҡулъяҙмала буяулы баш хәреф йәки кескәй һц- 
рәт 2. бәләкәй һцрәт йәки портрет 3. бәләкәй 
кцләмле әҙәби йәки музыкаль әҫәр) ♦ в миниа
тюре бәләкәй күләмдә, бәләкәй формала

МИНИАТЮРЙСТ м миниатюрсы (1. ми
ниатюралар эшләцсе рәссам 2 . миниатюра 
авторы)

МИНИАТЮРНОСТЬ ж нәфислек, ыҡсым
лыҡ, йыйнаҡлыҡ; миниатюрность рук ҡул
дарҙың нәфислеге

МИНИАТЮРНЫЙ, -ая, -ое 1. миниатюра 
...ы; миниатюрная жйвопись миниатюра живо 
писы 2. нәфис, ыҡсым, йыйнаҡ; миниатюрный 
столик ыҡсым өҫтәл; миниатюрная комната
йыйнаҡ (ҡына) бүлмә



МИР
м и н и м а л ь н ы й , -ая, -ое минималь, иң 

ҡыҫҡа (кәм, аҙ); выдвигать минимальные требо
вания минималь талаптар ҡуйыу

МИНИМУМ м 1. минимум, иң аҙ (кәм, 
түбән); мйнимум атмосферного давления атмо 
сфера баҫымының минимумы 2 . в знач. нареч. 
кәм тигәндә, кәмендә; он побудет там мйнимум 
пять дней ул унда кәм тигәндә биш көн буласаҡ 
3. ө знач. неизм. прил. минимум; программа 
мйнимум программа-минимум ♦ прожйточный 
мйнимум йәшәү минимумы (көнкцреште тәь
мин итерлек иң яҙ аҡса)

МИНИРОВАТЬ сов., несов. что миналау, 
мина ҡуйыу (һалыу); минировать железнодо
рожный мост тимер юл күперен миналау

МИНИСТЕРСКИЙ, -ая, -ое министр ...ы, 
министрлыҡ ...ы; министерская подпись ми
нистр ҡултамғаһы; министерский работник ми
нистрлыҡ хеҙмәткәре

МИНИСТЕРСТВО с министрлыҡ; здание 
министерства министрлыҡ йорто

МИНИСТР м министр; минйстр иностранных
дел сит ил эштәре министры

МЙННЫЙ, ая, ое мина ...ы; мйнное поле
мина яланы (миналанған, миналар һалышан 
урын)

МИНОВАТЬ 1. сов., несов. что үтеп китеү, 
теймәй китеү, урап (әйләнеп) үтеү; миновать се
ло ауылды үтеп китеү 2. сов. чего и с неопр. (с 
отриц.), безл. ҡотола алмау, ҡотолоп ҡала ал
мау; ему не миновать наказания ул язанан ҡото 
лоп ҡала алмаҫ 3. сов. уҙыу, үтеп (уҙып) китеү; 
опасность миновала ҡурҡыныс үтеп китте

МИНбГА ж минога (умыртҡалы һыу терек
леге); морская минога диңгеҙ миногаһы; речная 
минога йылға миногаһы

МИНОИСКАТЕЛЬ м мина эҙләү аппараты 
(приборы)

МИНОМЕТ м миномет; шестиствольный ми
номёт алты кәбәкле миномет

МИНОМЁТНЫЙ, -ая, -ое миномет ...ы; ми
номётная батарея миномет батареяһы 

МИНОМЁТЧИК м минометсы 
МИНОНбСЕЦ м миноносец (торпеда менән 

ҡоралланған хәрби карап)
М И Н бР м 1. муз. минор (моңло, ҡайғылы 

кой); мажор сменяется минором мажор минорға 
алышына 2 . перен., разг. күңелһеҙлек, кәйеф
һеҙлек; быть в минбре кәйефһеҙлектә булыу 

М ИНбРНЫ Й, -ая, -ое 1. муз. минор ...ы; 
минорный аккорд минор аккорды 2. перен., 
разг. күңелһеҙ, моңһоу, яманһыу, төшөнкө, 
бойоҡ; настроиться на минорный лад төшөн 
көлөккә бирелеү, бойоғоу

МИНТАИ м минтай (балыҡ)', пятнйстый мин
тай тимгелле минтай

МИНУВШИЙ, -ая, -ее 1. прич. от минуть 
2. прил. үткән, уҙған; минувшие годы уҙған йыл

дар 3. в знач. сущ. минувшее с үткәндәр, уҙған 
заман, үткән ваҡыт; вспоминать о минувшем 
үткәндәрҙе иҫкә төшөрөү

МИНУС м 1. мат. (знак) минус (ғәмәл) 
2 . нескл.; мат. (отрицательная величина) ми
нус 3. нескл. (при указании на температуру 
ниже нуля) һалҡынлыҡ; мйнус двадцать граду
сов егерме градус һалҡынлыҡ 4. перен., разг. 
етешһеҙлек; проект имеет много мйнусов 
проекттың етешһеҙлектәре күп

МЙНУСОВЫЙ и МИНУСбВЫЙ, ая, ое 
минуслы; мйнусовая температура минуслы тем
пература

МИНУТА ж; в разн. знач. минут; пять минут 
биш минут; ни на минуту не забывать бер ми 
нутҡа ла онотоп тора алмау; минуты радости 
шатлыҡ минуттары ♦ в одну минуту минут 
эсендә; минута в минуту теүәл, үҙ ваҡытында; с 
минуты на минуту тиҙҙән, бына-бына; одну ми
нуту бер генә минут көтөгөҙ, хәҙер; минуту вни
мания бер генә минутҡа иғтибар итегеҙ; жить ми
нутой бөгөнгөһө менән йәшәү; без пятй минут 
тиҙҙән; как одна минута (пройтй, пролететь) 
бик тиҙ, һиҙмәйенсә лә ҡалыу

МИНУТНЫЙ, -ая, -ое 1. минут ...ы; ми
нутная стрелка часов сәғәттең минут теле 2. ми
нутлыҡ; минутный перерыв бер минутлыҡ 
тәнәфес 3. ҡыҫҡа ваҡытлы, тиҙ үтеүсән; ми
нутная встреча ҡыҫҡа ваҡытлы осрашыу ♦ ми
нутное дёло бер минутлыҡ (еңел) эш 

МИНУТОЧКА ж; ласк, от минута 
МИНУТЬ сов. 1. см. миновать 1, 3; 2. кому 

(о возрасте) тулыу, тулып уҙыу (үтеү); ему ми
нуло пятьдесят лет уға илле йәш тулды (тулып 
үтте)

МИОКАРД м; анат. миокард (йөрәк ите); 
инфаркт миокарда миокард (йөрәк) инфаркты 

МИОКАРДИТ м; мед. миокардит, йөрәк 
ауырыуы; болеть миокардитом йөрәк ауырыуы 
менән сирләү

МИР I м 1. ғаләм, донъя, йыһан; происхож
дение мйра донъяның барлыҡҡа килеүе 2. (зем
ной шар) донъя, Ер йөҙө; известие облетело 
весь мир хәбәр бөтә донъяға таралды 3. (люди) 
халыҡ, кешелек донъяһы, ил; всем мйром ре
шать бөтә ил менән хәл итеү 4. (сфера жизни 
или область явлений в природе) донъя; старый 
мир иҫке донъя; артистический мир артистар 
донъяһы; животный мир хайуандар донъяһы; 
мир планеты планеталар донъяһы; внутренний 
мир человека кешенең эске донъяһы ♦ (всем) 
мйром бөтә ил менән; по миру пойтй хәйерселәп 
йөрөү; по миру пустить кого хәйерсегә ҡалды
рыу, донъяһын туҙҙырыу; на миру и смерть 
красна илдә үлем дә ҡурҡыныс түгел; не от 
мйра сегб был донъянан түгел, күктән төшкән 
(хыялланыусы кеше тураһында); с мйру по 
нйтке — голому рубашка ил төкөрһә, күл булыр



МИР
МИР II м 1. татыу(лыҡ), дуҫ(лыҡ); жить в 

мйре татыу(лытста) йәшәү 2. именлек, тыныс
лыҡ; борьба за мир тыныслыҡ өсөн көрәш 3. ки
лешеү, солох; подписать мир солохҡа ҡул ҡуйыу 
4. тыныслыҡ, тынлыҡ; тишина и мир вечера 
кис(тең) тынлығы һәм тыныслығы ♦ мир дбму 
сему йортоғоҙ иҫән-имен булһын; мир праху чье
му ауыр тупрағы еңел булһын; с мйром (идй, 
поезжай) юлың тыныс (хәйерле) булһын; с 
мйром отпустйть кого язаһыҙ ҡалдырыу

МИРАБ м мираб ( Урта Азияла һугарыу си
стемаһын, һыу файҙаланыу тәртибен ҡарау
сы кеше)

МИРАЖ м 1. сағым, һағым, монар; мираж в 
пустыне сүлдәге сағым 2. перен. хыял; мираж 
любвй мөхәббәт хыялы

МИРАЖНЫЙ, ая, -ое сағым ...ы; миражные 
явления сағым күренештәре

МИРЗА м мирза (ҡайһы бер көнсығыш ха
лыҡтарында югары ҡатлам кешеһе)

МИРИАДЫ только мн.; книжн. иҫәпһеҙ 
(һанһыҙ, бөткөһөҙ) күп; мириады звёзд иҫәпһеҙ 
күп йондоҙҙар

МИРИТЬ несов. кого-что килештереү, яраш
тырыу, татыулаштырыу; мирить отца с сыном 
ата менән улды яраштырыу

МИРИТЬСЯ несов. 1. с кем-чем и без доп. 
килешеү, ярашыу, татыулашыу 2. с чем киле
шеү, килешеп ҡарау, риза булыу, ҡаршы кил
мәү, күнеү; мирйться с условиями жйзни төр 
мош шарттарына күнеү

МЙРНЫЙ, ая, ое 1. тыныс; мйрный чело
век тыныс кеше; мйрный характер тыныс холоҡ; 
мйрное время тыныс ваҡыт; в мйрных условиях 
тыныс шарттарҙа 2. (не враждебный) дуҫтарса, 
тыныс; мйрный спор дуҫтарса бәхәс; мйрная бе
седа тыныс әңгәмә 3. тыныслыҡ һөйөүсе; 
мйрное государство тыныслыҡ һөйөүсе дәүләт 
4. тыныслыҡ тураһындағы; мйрный договор ты
ныслыҡ тураһындағы килешеү; мйрные перего
воры тыныслыҡ тураһында һөйләшеүҙәр

МЙРО с; церк. миро (христиандарҙа ҡайһы 
бер дини байрамдарҙа һөртөлгән хуш еҫле 
май) ♦ однйм мйром мазаны шутл. бер ҡалып
тан һуғылған

МИРОВОЗЗРЕНИЕ с донъяға ҡараш; мате
риалистическое мировоззрение донъяға матери
алистик ҡараш

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ, ая, ое донъяға
ҡараш ...ы; мировоззренческие проблемы
донъяға ҡараш проблемалары

М ИРО ВбЙ I, -ая, -ое 1. ғаләм ...ы, йыһан 
...ы; мировое пространство йыһан киңлеге
2. донъя ...ы, бөтә донъя ...ы; мировой рынок
донъя баҙары; мировая война бөтә донъя 
һуғышы; мировая история донъя тарихы
3. донъя күләмендәге; мировой рекорд донъя 
күләмендәге рекорд 4. донъяға танылған, дан

лыҡлы; учёный с мировым йменем исеме донъяға 
танылған ғалим 5. прост, шәп, бына тигән; ми
ровой парень шәп егет ♦ мировая скорбь upon. 
саманан тыш төшөнкөлөк, пессимизм

М ИРО ВбЙ II, -ая, -ое 1. татыу, (үҙ-ара) ки
лешеп эшләнгән; мировая сделка килешеп 
эшләнгән эш 2. в знач. сущ. мировая ж; разг. 
ярашыу; пойтй на мировую ярашыуға риза бу
лыу ♦ мировой судья мировой судья (Рәсәйҙә 
һәм ҡайһы бер илдәрҙә ваҡ-төйәк эштәрҙе 
ҡараусы судья); мировой посредник ярашты
рыу аралашсыһы ( X I X  б. Рәсәйҙә крәҫтиәндәр 
менән алпауыттар араһындағы ергә бәйләне
шле бәхәсте ҡараусы); мировой суд мировой 
суд (Рәсәйҙә һәм ҡайһы бер илдәрҙә граждан
лыҡ эштәрен ҡараған суд)

МИРОЁД м ; уст. байғура, иҙеүсе, талаусы, 
мирәйет; наниматься к мироёду мирәйеткә ял
ланыу

МИРОЗДАНИЕ с; книжн. ғаләм, йыһан; 
общая картйна мироздания йыһандың дөйөм 
күренеше

М ИРОЛЙБЕЦ м тыныслыҡ һөйөүсе (яҡлы) 
МИРОЛЮБИВЫЙ, ая, ое 1. тыныслыҡ 

яҡлы (һөйөүсе); миролюбйвый народ тыныслыҡ 
һөйөүсе халыҡ 2. тыныслыҡ һөйөү ...ы; миро 
любйвая полйтика тыныслыҡ һөйөү сәйәсәте 

М ИРОЛЙБИЕ с тыныслыҡ һөйөү, тыныс
лыҡҡа ынтылыу; миролюбие простых людей 
ябай халыҡтың тыныслыҡҡа ынтылыуы

МИРООЩУЩЕНИЕ с тирә-йүнгә мөнәсәбәт, 
ысынбарлыҡты тойоу (һиҙеү); изменйть своё 
мироощущение үҙеңдең тирә-йүнгә мөнәсәбә
теңде үҙгәртеү

МИРОПОНИМАНИЕ с  донъяны аңлау, 
тирә-йүнде (ысынбарлыҡты) аңлау, ысынбар
лыҡты төшөнөү

МИРОСОЗЕРЦАНИЕ с донъяға ҡараш; миро
созерцание учёного ғалимдың донъяға ҡарашы 

М ИРОТВбРЕЦ м тыныслыҡ һаҡлаусы, ты
ныслыҡ урынлаштырыусы; взять на себя роль 
миротворца үҙеңә тыныслыҡ урынлаштырыусы 
ролен алыу

МИРРА ж мирра (ҡайһы бер тропик ағас 
ҡабығында булған хуш еҫле ыҫмала — медици
нала ҡулланыла); благовонная мйрра хуш еҫле 
мирра

МИРТ М  И МИРТА ж мирт (хуш еҫле сәскәле 
мәңге йәшел ҡыуаҡ йәки ағас); цветёт мирт 
мирт сәскә ата

МЙСКА ж сеүәтә, туҫтаҡ; глубокая мйска
тәрән туҫтаҡ

МИСС ж нескл. мисс, туташ 
МИССИОНЁР м миссионер (дин таратыу 

өсөн ебәрелгән кеше)
МИССИОНЁРСТВО с миссионерлыҡ; зани

маться миссионерством миссионерлыҡ менән 
шөғөлләнеү



МНЕНИЕ
миссис ж нескл. миссис, ханым 
МИССИЯ ж; в разн. знач. миссия; моя 

миссия — передать вам письмо минең миссиям 
һеҙгә хат тапшырыуҙан тора; высокая миссия 
искусства сәнғәттең бөйөк миссияһы; папские 
миссии папа миссиялары

МИСТЕР м мистер, әфәнде 
МИСТЁРИЯ ж мистерия (Урта быуатта 

Көнбайыш Европала Библия сюжетына ҡорол
ған дини драма)

МИСТИК м мистик (мистикаға бирелецсән 
кеше; мистицизм яҡлы кеше)

МИСТИКА ж мистика (1. тәбиғи булмаған 
нәмәләргә, мөғжизәгә ышаныу 2. кцсм., һөйл. 
серле, аңлашылмаған йәки һис аңлатып бул
маған нәмә); средневековая мйстика урта быуат 
мистикаһы

м и с т и ф и к а т о р  м; книжн. мистифика
тор, мистификация менән шөғөлләнеүсе; иметь 
репутацию отличного мистификатора бик яҡшы 
мистификатор булыу

МИСТИФИКАЦИЯ ж; книжн. мистифика
ция (кешене яҙлыҡтырыу, хата фекергә тө- 
шөрөц)

МИСТИФИЦЙРОВАТЬ сов., несов. кого- 
что и без доп.; книжн. мистификациялау, юра
мал алдау

МИСТИЦИЗМ м мистицизм (мистикаға ни
геҙләнгән ҡараш)

МИСТЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. мистика ...ы, 
мистицизм ...ы; мистическая секта мистика сек
таһы; мистйческая теория мистицизм теорияһы 
2. перен. мистик, серле, аңлайышһыҙ; мистйчес- 
кие бредни мистик һаташыуҙар

МИТИНГ м митинг; предвыборный мйтинг 
һайлау алды митингыһы

МИТИНГОВАТЬ несов.; разг. митинг үт
кәреү, митингыла ҡатнашыу; митинговать на 
площади майҙанда митинг үткәреү

МИТКАЛЕВЫЙ, -ая, -ое митҡал; миткале
вый платок митҡал яулыҡ

МИТКАЛЬ м митҡал {туҡыма); рубаха из 
миткаля митҡал күлдәк

МИТРА ж митра (руханиҙарҙың баш кейеме) 
МИТРОПОЛИТ м митрополит (православие 

динендә юғары дини дәрәжә һәм шул дәрә
жәләге кеше)

МИФ м; прям., перен. миф 
МИФЙЧЕСКИИ, -ая, -ое прям., перен. ми

фик; мифйческий сюжет мифик сюжет; мифйче 
ская лйчность мифик шәхес

МИФОЛОГЙЧЕСКИЙ, ая, ое мифология 
...ы; мифологйческий образ мифологик образ 

МИФОЛбГИЯ ж мифология (1. мифтар 
йыйылмаһы 2. мифтарҙы өйрәнец фәне) 

МИЧМАН м; мор. мичман 
МИЧМАНКА ж; разг. мичманка (козырёклы 

мичмандар фуражкаһы)

МЙЧМАНСКИЙ, -ая, -ое мичман ...ы; мйч- 
манское звание мичман дәрәжәһе

МИШЁНЬ ж; прям., перен. сәп; стрельба по 
мишени сәпкә атыу; стать мишенью для на
смешек мыҫҡыллау өсөн сәп булыу

МИШКА м; разг. 1. айыу 2. (игрушка) айыу; 
плюшевый мйшка плюш айыу

МИШУРА ж  1. уҡа; генеральские погоны с 
мишурой уҡалы генерал погондары 2. перен. 
яһалма ялтырауыҡ; мишура жйзни тормоштоң 
яһалма ялтырауығы

МИШЁРНЫЙ, -ая, -ое 1. уҡа ...ы; мишурное 
производство уҡа етештереү 2. уҡалы; ми
шурная парча уҡалы барса 3. перен. ялған, 
яһалма; мишурный блеск ялған ялтырауыҡ 

МЛАДЁНЕЦ м; прям., перен. бала, бәпес, са
бый; грудной младенец имсәк бала; новорож
дённый младенец яңы тыуған бала; сущий мла
денец ул нәҡ (хәс, тап) сабый бала һымаҡ, ҡарт 
бәпес

МЛАДЕНЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. йәш бала, 
бәпес, сабый; младенческий возраст сабый саҡ 
2. перен. сабый, сабыйҙарса, бер ҡатлы, сабый 
йәнле; младенческая улыбка сабыйҙарса йыл
майыу ♦ младенческий лёпет мәғәнәһеҙ, ни
геҙһеҙ һөйләү

МЛАДЕНЧЕСТВО с сабыйлыҡ, балалыҡ, са
бый саҡ; охрана матерйнства и младенчества
әсәлекте һәм балалыҡты һаҡлау

МЛАДОПЙСЬМЕННЫЙ, ая, ое лингв, йәш 
яҙыулы (яҙмалы) (кцптән тцгел генә яҙма 
телгә эйә булған); младопйсьменные языки йәш
яҙмалы телдәр

МЛАДШИИ, -ая, -ее 1. (по возрасту) йәш, 
кесе, кинйә; младшее поколение йәш быуын; 
младший сын кесе ул; младший брат ҡусты; млад
шая сестра һеңле 2. (по службе) кесе; младший 
лейтенант кесе лейтенант; младший научный со
трудник кесе ғилми хеҙмәткәр 3. (о классе, курсе) 
башланғыс, түбәнге; младшие классы башланғыс 
кластар; младший курс түбәнге курс

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ мн. (ед. млекопи
тающее с); зоол. имеҙеүселәр, һөтимәрҙәр

МЛЕТЬ несов. 1. иҙрәү, иҙрәп төшөү, ойоп 
китеү 2. ҡатыу, иҫ юғалтыу; млеть от ужаса 
ҡурҡыуҙан ҡатып ҡалыу 3. разг. ойоу; млёют 
ноги от холода һалҡындан аяҡтар ойой

МЛЁЧНЫЙ, -ая, -ое трад.-поэт. һөт һымаҡ 
♦ млечный сок һөт һымаҡ һут (цҫемлек һуты); 
Млечный Путь астр. Ҡош Юлы

МНЕМбНИКА ж мнемоника (хәтерҙә ҡал
дырыуҙы еңеләйтец ҡағиҙәһе һәм юлдары) 

МНЕМОНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое мнемоника 
...ы; мнемонйческие приёмы мнемоника алым 
дары

МНЕМОТЕХНИКА ж см. мнемоника 
МНЁНИЕ с уй, фекер; общественное мнение

йәмәғәтселек фекере; предвзятость мнения ал-



мнимый
дан тыуған фекер; быть того же мнения шул уҡ
фекерҙә булыу

мнимыи, -ая, -ое 1. уйҙырма, буш, ысын 
булмаған; мнимая опасность ысын булмаған 
ҡурҡыныс 2. ялған, хәйләле; мнймый друг ялған 
дуҫ ♦ мнймые чйсла мат. уйланма һандар

МНИТЕЛЬНОСТЬ ж урынһыҙ шикләнеү 
(шомланыу), шиккә бирелеү, шикселлек; стра
дать мнйтельностью шикселлек менән интегеү 

МНИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое юҡтан шикләнеү- 
сән, шиксел; мнительный человек шиксел кеше 

мнбгий, -ая, -ое 1. только мн. күп, ишле; 
прошлй многие годы күп йылдар үтте 2. ө знач. 
сущ. многие мн. күптәр; многие так думают 
күптәр шулай уйлай 3. в знач. сущ. многое с 
күп, бик күп (нәмәләр, фекерҙәр һ.б.У, погово 
рйть о многом күп нәмә тураһында һөйләшеп 
алыу

мнбго нареч. 1. күп; мнбго работать күп
эшләү 2. ө знач. числ. күп; мнбго лет прошло 
күп йыл(дар) үтте 3. (при сраән. cm. прил. ө 
значении “гораздо”, “значительно”) күпкә, күп 
тапҡырға; мнбго лучше күпкә яҡшыраҡ; мнбго 
меньше күп тапҡырға әҙерәк ♦ по многу күпләп; 
мнбго-мнбго иң күбендә, күп тигәндә; ни мнбго 
ни мало күп тә түгел, әҙ ҙә түгел; байтаҡ; мнбго 
воды утекло күп(ме) ғүмер үтте, күп(ме) һыу 
аҡты; мнбго соли съесть с кем оҙаҡ ваҡыт бергә 
йәшәү, йыш аралашыу

МНОГО... урыҫ телендәге ҡушма һцҙҙәрҙең 
“кцп” мәғәнәһендәге беренсе өлөшө, мәҫ., мно 
гоквартйрный күп фатирлы

МНОГОАКТНЫЙ, -ая, -ое күп пәрҙәле; мно
гоактная пьеса күп пәрҙәле пьеса

МНОГОБбЖИЕ с күп аллаға ышаныу, күп 
аллалылыҡ

МНОГОБбРЕЦ м; спорт, күп төрлө ярышта 
ҡатнашыусы, күпбәйгесе, многоборец

МНОГОБбРЬЕ с; спорт, күп төрлө ярыш, 
күпбәйге, многоборье; занять первое место в 
многоборье күпбәйгелә беренсе урын алыу

МНОГОБРАЧИЕ с күп ҡатын (ир) менән то
роу, күп никахлылыҡ; обычай многобрачия у 
древних племён боронғо ҡәбиләләрҙең күп 
ҡатын (ир) менән тороу йолаһы

МНОГОВАТО нареч.; разг. күберәк, ар
тығыраҡ; многовато запросйли за изготов
ленную деталь эшләнгән деталгә хаҡты ар
тығыраҡ һоранылар

МНОГОВЕКОВбЙ, -ая, -ое быуаттар буйы
на килгән, быуаттарға һуҙылған, боронғо; мно
говековые традйции быуаттар буйына килгән 
традициялар

МНОГОВЛАСТИЕ с күп власлылыҡ; перйод 
многовластия күп власлылыҡ дәүере

МНОГОВОДНЫЙ, -ая, -ое 1. күп (мул) һыу
лы; многоводная река мул һыулы йылға 2. (о

местности) һыуға бай; многоводный край 
һыуға бай яҡ

МНОГОВбДЬЕ с 1. (избыток воды) мул 
һыулыҡ; многоводье озера күлдең мул һыулығы 
2. (период) һыу күп ваҡыт, һыу ташҡан мәл; пе
рйод многоводья һыу ташҡан мәл

МНОГОГЛАВЫЙ, -ая, -ое күп көмбәҙле; 
многоглавая церковь күп көмбәҙле сиркәү

МНОГ ОГ ОВОРЯЩИЙ, ая, ее күп нәмә 
аңлатҡан, күп нәмә тураһында һөйләгән, мәғәнә
ле; многоговорящие сведения күп нәмә ту 
раһында һөйләгән мәғлүмәттәр; многоговорящий 
взгляд мәғәнәле ҡараш

МНОГ ОГ ОЛОВЫЙ, ая, ое 1. күп башлы; 
многоголовая гйдра күп башлы гидра 2. күп, ҙур 
(кешеләр, хайуандар тураһында); многого
ловая толпа ҙур төркөм

МНОГОГРАННИК м; мат. күпҡыр; пра
вильный многогранник төҙөк күпҡыр

МНОГОГРАННЫЙ, ая, ое 1. күп ҡырлы; 
многогранная гайка күп ҡырлы гайка 2. перен. 
(разносторонний) күп яҡлы, киң (тәрән) бе
лемле; многогранная деятельность күп яҡлы 
эшмәкәрлек; многогранный человек киң белем
ле кеше

МНОГОДЕТНОСТЬ ж күп балалылыҡ, күп 
балалы булыу

м н о г о д е т н ы й , -ая, -ое күп балалы; мно
годетная мать күп балалы әсә; многодетное се
мейство күп балалы ғаилә

МНОГОДНЕВНЫЙ, -ая, -ое күп көнлөк, 
оҙайлы, оҙон; многодневный путь оҙон юл 

МНОГОЖЁНЕЦ м күп ҡатынлы ир 
МНОГОЖЁНСТВО с күп ҡатынлылыҡ, күп 

ҡатын менән тороу
многожйльный, -ая, -ое тех. күп тар

маҡлы, күп тынлы; многожйльный кабель күп
тармаҡлы кабель

МНОГОЗЕМЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое күп ерле, ере 
күп; многоземельный совхоз ере күп совхоз 

МНОГОЗНАЧИТЕЛЬНОСТЬ ж мөһимлек; 
многозначйтельность событий ваҡиғаларҙың 
мөһимлеге

МНОГОЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое 1. мө
һим, ҙур әһәмиәтле; многозначйтельный факт
мөһим факт 2. тәрән мәғәнәле; многозначйтель 
ная улыбка тәрән мәғәнәле йылмайыу

МНОГОЗНАЧНОСТЬ ж 1. мат. күп урын-
лылыҡ; многозначность чйсел һандарҙың күп 
урынлылығы 2. лингв, күп мәғәнәлелек; много
значность слов һүҙҙәрҙең күп мәғәнәлелеге 

МНОГОЗНАЧНЫЙ, -ая, -ое 1. мат. күп 
урынлы; многозначные чйсла күп урынлы һан
дар 2. лингв, күп мәғәнәле; многозначное слово 
күп мәғәнәле һүҙ

МНОГОКВАРТИРНЫЙ, ая, ое күп фатир 
лы; многоквартйрный дом күп фатирлы йорт



МНОГОКЛЕТОЧНЫЙ, -ая, -ое биол, күп 
күҙәнәкле; многоклеточные растения күп күҙә 
нәкле үҫемлектәр

МНОГОКОВШОВЫЙ, ая, ое тех. күп
сүмесле; многоковшовый экскаватор күп сүмес 
ле экскаватор

МНОГОКРАСОЧНЫЙ, ая, ое 1. полигр. 
күп төрлө буяу менән баҫылған; многокрасочная 
машйна күп төрлө буяу менән баҫа торған маши
на 2. төрлө буяулы, матур; многокрасочный 
плакат матур плакат 3. перен. күп яҡлы, төрлө; 
многокрасочная жизнь бай йөкмәткеле тормош 

МНОГОКРАТНЫЙ, -ая, -ое 1. ҡат-ҡат, күп 
тапҡыр, бер нисә; многократные опыты күп 
тапҡыр ҡабатланған тәжрибәләр 2. тех. күп 
тапҡыр ҙурайтып күрһәткән (көсәйткән); много
кратный бинокль күп тапҡыр ҙурайтып күрһәткән 
бинокль; многократная антенна күп тапҡыр 
көсәйткән антенна

м н о г о л е т н и й , -яя, -ее 1. күп йыллыҡ; 
многолетняя работа күп йыллыҡ эш; много
летние растения күп йыллыҡ үҫемлектәр 2. (о 
человеке) күп йәшәгән, оло йәштәге; много
летний старец күп йәшәгән ҡарт

МНОГОЛЕТНИКИ мн. (ед. многолетник м)\ 
бот. күп йыллыҡ; травы многолетники күп 
йыллыҡ үләндәр

МНОГОЛЙКИЙ, ая, ое 1. (о толпе) төрлө, 
төрлө дәрәжәләге (кимәлдәге); многолйкая тол
па төрлө халыҡ 2. (многообразный) төрлө хәл- 
ваҡиғаларға бай; многолйкая жизнь төрлө хәл- 
ваҡиғаларға бай тормош

МНОГОЛЮДНОСТЬ ж кешенең күп булы
уы, кеше (халыҡ) күплек; многолюдность горо
да ҡалала кешенең күп булыуы

МНОГОЛЮДНЫЙ, -ая, -ое күп кеше ҡат
нашҡан, халҡы күп, халҡы (кешеһе) күп булған; 
многолюдное собрание күп кеше ҡатнашҡан 
йыйылыш; многолюдный район халҡы күп район 

МНОГОЛЮДСТВО и МНОГОЛЮДЬЕ С ха 
лыҡ (кеше) күплеге; привыкнуть к много
людству и суете халыҡтың күплегенә һәм ығы- 
зығыға өйрәнеп китеү

МНОГОМЕСТНЫЙ, -ая, -ое күп урынлы; 
многоместный автобус күп урынлы автобус 

МНОГОМИЛЛИОННЫЙ, ая, ое күп мил
лионлы, миллионлаған; многомиллионное насе
ление миллионлаған халыҡ

м н о г о н а ц и о н Ал ь н о с т ь  ж күп мил-
ләтлелек, күп милләтле булыу; многонациональ 
ность страны илдең күп милләтле булыуы

МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ, -ая, -ое күп 
милләтле; многонациональные государства күп
милләтле дәүләттәр

МНОГОНАЧАЛИЕ с етәксе күп булыу, күп 
(тарҡау) етәкселек

МНОГОНОЖКА ж күбаяҡ

МНОГООБЕЩАЮЩИЙ, ая, ее 1. өмөтлө;
многообещающий молодой специалйст өмөтлө 
йәш белгес 2. мәғәнәле, серле, ишаралы; много
обещающая улыбка мәғәнәле йылмайыу

МНОГООБРАЗИЕ с төрлөлөк, күп яҡлы
лыҡ; многообразие растительного мйра үҫем 
лектәр донъяһының төрлөлөгө; многообразие 
жйзни тормоштоң күп яҡлылығы

МНОГООБРАЗНЫЙ, ая, ое күп төрлө, 
төрлө төрлө; многообразные запахи леса урман 
дың төрлө-төрлө еҫтәре; многообразные явления 
күп төрлө күренештәр

МНОГООТРАСЛЕВОЙ, ая, ое күп тар 
маҡлы; многоотраслевое хозяйство күп тар
маҡлы хужалыҡ

МНОГОПЛАНОВЫЙ, ая, ое күп планлы; 
многоплановое произведение күп планлы әҫәр 

МНОГОПОЛЬЕ с; с.-х. күп баҫыулылыҡ 
МНОГОПОЛЬНЫЙ, -ая, -ое с.-х. күп баҫыу

лы; многопольный севооборот күп баҫыулы 
сәсеү әйләнеше

МНОГОПРОГРАММНЫЙ, ая, ое күп про
граммалы; многопрограммное вещание күп про
граммалы тапшырыу

МНОГОРЕЧЙВОСТЬ ж күп һүҙлелек, күп 
һүҙле булыу; многоречивость оратора ора 
торҙың күп һүҙле булыуы

МНОГОРЕЧЙВЫЙ, ая, ое см. много 
слбвный

МНОГОСЕМЕЙНЫЙ, -ая, -ое ҙур (ишле) 
ғаиләле

МНОГОСЕРЙЙНЫЙ, -ая, -ое күп сериялы; 
многосерййный фильм күп сериялы фильм 

МНОГОСЛОВИЕ с и МНОГОСЛОВНОСТЬ
ж күп һүҙлелек; многословие в выводах һығым
таларҙа күп һүҙлелек; многословность рассказа 
хикәйәнең күп һүҙлелеге

МНОГОСЛОВНЫЙ, ая, ое күп һүҙле, 
һөйләнсәк; многословная речь күп һүҙле телмәр; 
многословный человек һөйләнсәк кеше

МНОГОСЛОЖНЫЙ I, ая, ое күп ижекле; 
многосложное слово к^п ижекле һүҙ

МНОГОСЛОЖНЫЙ II, ая, ое бик (үтә) 
ҡатмарлы; многосложные обстоятельства үтә 
ҡатмарлы хәлдәр

МНОГОСЛОЙНЫЙ, -ая, -ое күп ҡатлы, ҡат
лы-ҡатлы; многослойные горные породы ҡатлы- 
ҡатлы тау тоҡомдары

МНОГОСТЕПЕННЫЙ, ая, ое күп баҫ
ҡыслы

МНОГОСТОРОННИЙ, яя, ее 1. мат. күп
ҡырлы (яҡлы); многосторонняя призма күп
ҡырлы призма 2. күп яҡлы; многосторонний 
договор күп яҡлы килешеү 3. (разносторонний) 
киң, күп яҡлы; многостороннее образование
күп яҡлы белем

МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ, ая, ое (күп) яфа 
сиккән, ғазап (михнәт) күргән, ҡайғы-хәсрәт ки- 
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МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ
сергән, күп михнәтле, ҡайғы-хәсрәтле; много
страдальная земля яфа сиккән ер

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ, ая, -ое күп баҫ
ҡыслы, күп быуынлы; многоступенчатая ракета
күп быуынлы ракета

МНОГОТИРАЖНЫЙ, -ая, -ое күп тиражлы; 
многотиражная газета күп тиражлы гәзит

МНОГОТОМНЫЙ, -ая, -ое күп (бер нисә) 
томлы

МНОГОТбННЫЙ, -ая, -ое күп тонналы 
МНОГОТОЧИЕ с; грам. күп нөктә 
МНОГОТРУДНЫЙ, -ая, -ое книжн. бик 

ауыр, ҡыйын; многотрудная жизнь бик ауыр 
тормош

МНОГОТЫСЯЧНЫЙ, -ая, -ое меңләгән, 
меңәрләгән; многотысячный митинг меңәрләгән 
кеше ҡатнашҡан митинг

МНОГОУВАЖАЕМЫЙ, ая, ое ҡәҙерле, 
хөрмәтле

МНОГОУГОЛЬНИК м күпмөйөш 
МНОГОУГОЛЬНЫЙ, -ая, -ое күп мөйөшлө 
МНОГОЦВЕТКбВЫЙ, ая, ое бот. күп 

сәскәле; многоцветковая роза күп сәскәле роза 
МНОГОЦВЁТНЫЙ, -ая, -ое 1. төрлө төҫтәге, 

сыбар; многоцветный платок сыбар яулыҡ 2. по- 
лигр. төрлө буяу менән баҫылған

МНОГОЧИСЛЕННЫЙ, ая, ое күп һанлы, 
күп һандағы, бик күп; многочйсленный отряд 
күп һанлы отряд; многочисленная родня күп 
һанлы нәҫел-нәсәп; многочйсленные факты бик 
күп факт

МНОГОЧЛЁН м\ мат. күпбыуын 
МНОГОЧЛЕННЫЙ, ая, ое мат. күп 

быуынлы; многочленное выражение күп быуын 
лы аңлатма

МНОГОЭТАЖНЫЙ, ая, ое күп ҡатлы; 
многоэтажный дом күп ҡатлы йорт

МНОГО язычный, -ая, -ое күп телле, 
төрлө телдә һөйләшкән; многоязычный словарь 
күп телле һүҙлек; многоязычное население 
төрлө телдә һөйләшкән халыҡ

МНбЖЕСТВЕННЫЙ, -ая, -ое күп, бик күп 
♦ множественное число грам. күплек һан

МНбЖЕСТВО с 1. күп, күплек; множество 
людей күп халыҡ; здесь налицо множество 
фактов бында факттарҙың күплеге күренеп тора; 
ими собрано множество фактов улар тарафынан 
күп факт йыйылған 2. мат. күплек; теория 
множеств күплек теорияһы

МНбЖИМОЕ с; мат. ҡабатланыусы 
МНбЖИТЕЛЬ м\ мат. ҡабатлаусы 
МНбЖИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое күбәйтеү ...ы; 

множительный аппарат күбәйтеү аппараты 
мнбжить несоѳ. что 1. мат. ҡабатлау; 

мнбжить два на три икене өскә ҡабатлау; 
мнбжить в уме хәтерҙән ҡабатлау 2. арттырыу, 
күбәйтеү, ишәйтеү

мнбжиться несов. 1. артыу, күбәйеү, 
ишәйеү; факты множатся факттар күбәйә бара 
2. страд, от мнбжить 1

МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ, ая, ое мобилиза 
ция .. .ы; мобилизационная готовность мобили 
зация әҙерлеге; мобилизационный пункт моби 
лизация пункты

МОБИЛИЗАЦИЯ ж\ прям., перен. мобили
зация, мобилизациялау; всеобщая мобилизация 
дөйөм мобилизация

МОБИЛИЗОВАННОСТЬ ж тулы әҙерлек 
МОБИЛИЗОВАННЫЙ, ая, ое 1. прич. от 

мобилизовать 2. в знач. сущ. мобилизованный
м мобилизацияланған (кеше)

МОБИЛИЗОВАТЬ сов., несоѳ. кого-что; 
прям., перен. мобилизациялау, йәлеп итеү, мо
билизация яһау; мобилизовать врачей врачтар
ҙы мобилизациялау; мобилизовать людей на 
сельхозработы кешеләрҙе ауыл хужалығы эштә- 
ренә йәлеп итеү

МОБИЛИЗОВАТЬСЯ 1. сов., несоѳ. моби
лизацияланыу; мобилизоваться на работу эшкә 
мобилизацияланыу 2. несоѳ. страд, от мобили
зовать

МОБИЛЬНОСТЬ л  : (тиҙ) хәрәкәтсәнлек, мо- 
биллек; мобйльность войсковых частей ғәскәри 
частарҙың тиҙ хәрәкәтсәнлеге

МОБИЛЬНЫЙ, -ая, -ое (тиҙ) хәрәкәтсән, мо
биль; мобйльные войска хәрәкәтсән ғәскәр

МОГИКАНЕ мн. могикандар (Төньяҡ Амери
калағы индеецтарҙың югалып ҡалған ҡәбиләһе) 
/ /  ед. могиканин м могикан ир-аты; могиканка 
ж могикан ҡатын-ҡыҙы ♦ последний из могикан 
һуңғы могикан (бөтөп барған кцренештең, со
циаль төркөмдөң һ.б. һуңғы вәкиле)

МОГЙЛА ж ҡәбер, ҡәберлек, гүр ♦ братская 
могйла шәһиттәр ҡәбере; до (самой) могйлы 
үлгәнсе, үлем түшәгенәсә; свестй в могйлу кого 
үлем сигенә еткереү; смотреть (глядеть) в мо
гйлу үлемгә тура ҡарау; (стоять) одной ногой в 
могйле бер аяғы ерҙә, икенсеһе гүрҙә; быть на 
краю могйлы үлем алдында тороу 

МОГИЛЬНИК м боронғо ҡәберлек 
могйльный, -ая, -ое ҡәбер ...ы; мо 

гйльная плита ҡәбер ташы; могйльная тишина 
ҡәбер тынлығы

МОГИЛЬЩИК м 1. ҡәбер ҡаҙыусы 2. зоол. 
үләкһә ҡуңыҙы

МОГУЧИЙ, -ая, -ее 1. ҡеүәтле, ҡөҙрәтле, 
көслө; могучая страна ҡеүәтле ил; могучий орга
низм көслө организм 2. бик йыуан, мөһабәт, 
ныҡ; могучий дуб мөһабәт имән

МОГУЩЕСТВЕННЫЙ, ая, ое ҡеүәтле, 
ҡөҙрәтле, бик көслө; могущественная страна 
ҡеүәтле ил; могущественное средство бик көс 
лә сара

МОГУЩЕСТВО с ҡеүәт, ҡөҙрәт, көс; мо
гущество государства дәүләттең ҡеүәте



можно
М бДА  ж 1. мода; быть одетым по последней 

моде һуңғы мода буйынса кейенеү; войти в моду 
модаға инеү; журнал мод модалар журналы 
2. прост. (привычка) ғәҙәт; что это за мода был 
ниндәй ғәҙәт

МОДАЛЬНОСТЬ ж; лингв, мөнәсәбәтлек, 
модаллек

МОДАЛЬНЫЙ, -ая, -ое лингв, мөнәсәбәт, мо
даль; модальные глаголы мөнәсәбәт ҡылымдар 

МОДЕЛИРОВАНИЕ с см. моделировать 
МОДЕЛИРОВАТЬ несов. что модель 

әҙерләү; моделировать платье күлдәктең моде
лен әҙерләү

МОДЕЛЙСТ м и МОДЕЛЙСТКА ж модел
се, моделдәр яһаусы

МОДЁЛЬ ж; в разн. знач. модель; модель 
платья күлдәк моделе; новая модель автомобйля
автомобилдең яңы моделе

МОДЕЛЬЁР м модельер; модельер дамского 
платья ҡатын-ҡыҙ күлдәге модельеры

МОДЁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. модель ...ы, мо
делдәр; модельный цех моделдәр цехы 2. модел
ле; модельные туфли моделле туфлиҙар 

МОДЁЛЬЩИК м моделдәр яһаусы 
МОДЁЛЬЩИЦА ж 1. моделдәр яһаусы 

(ҡатын-ҡыҙ тураһында) 2. яңы эшләпә мо
делдәре яһаусы (ҡатын-ҡыҙ тураһында)

МОДЁРН м нескл. 1. модерн ( X I X  6. 
аҙағында — X X  6. башында һынлы сәнғәттә 
һәм архитектурала цҙенән алдағы сәнғәткә 
ҡаршы йцнәлеш) 2. в знач. неизм. прил. мо
дерн; гостйница в стйле модерн модерн сти 
лендәге ҡунаҡхана

МОДЕРНИЗАЦИЯ ж  и м о д е р н и з й р о  
ВАННЕ с см. модернизировать

МОДЕРНИЗЙРОВАТЬ сов., несов. что мо
дернизациялау, яңылыҡ индереү, яңыса ҡороу; 
модернизировать технологические процессы 
технология процестарын модернизациялау

МОДЕРНИЗЙРОВАТЬСЯ 1 . сов., несов. 
модернизацияланыу, яңырыу; архитектура мо 
дернизйровалась архитектура яңырҙы 2. несов. 
страд, от модернизйровать

МОДЕРНИЗМ м; иск. модернизм (цткән 
дәцер сәнғәтенә ҡаршы йцнәлеш, X IX  6. 
аҙағында — X X  6. башында барлыҡҡа килә) 

МОДЕРНИЗОВАТЬ сов., несов. см. модер
низировать

МОДЕРНИЗОВАТЬСЯ 1 . сов., несов. см. 
модернизироваться 2. несов. страд, от модер
низовать

МОДЕРНИСТ м; иск. модернист, модернизм 
яҡлы

МОДЕРНЙСТСКИЙ, -ая, -ое модернизм 
...ы, модернист ...ы; модернистские увлечения 
модернизм менән мауығыу; модернистский кру
жок модернистар түңәрәге

МОДИФИКАЦИбННЫЙ, ая, ое книжн.
модификация ...ы; модификацибнные явления
модификация күренештәре

МОДИФИКАЦИЯ ж; книжн. модификация 
(1. цҙгәрец, башҡа төргә әйләнец 2. цҙгәргән, 
башҡа төргә ингән әйбер)\ модификация чугу
на суйындың модификацияһы; алмаз и графйт 
являются модификациями углерода алмас менән 
графит углерод модификацияларынан һанала 

МОДИФИЦИРОВАНИЕ с; книжн. см. мо 
дифицйровать

МОДИФИЦИРОВАТЬ сов., несов. что; 
книжн. модификациялау, модификация яһау, 
үҙгәртеү; модифицйровать газы газдарҙы моди
фикациялау

МОДИФИЦИРОВАТЬСЯ книжн. 1. сов., 
несов. модификацияланыу, үҙгәреү; газ модифи
цируется и превращается в жйдкость газ моди 
фикациялана һәм шыйыҡлыҡҡа әйләнә 2. несов. 
страд, от модифицйровать

мбдник М  И МбДНИЦА ж\ разг. модаға 
эйәреүсе, мода ҡоло

МбДНИЧАТЬ несов.’, разг. мода артынан 
ҡыуыу, модаға эйәреү, модалы кейенеү; модни
чать, несмотря на преклонный возраст олоға
йыуға ҡарамаҫтан, мода артынан ҡыуыу

М бДНЫ Й, ая, ое 1. модалы; модный кос
тюм модалы костюм; модная причёска модалы 
прическа 2. киң билдәле, киң таралған; модный 
писатель бөгөнгө көндө киң билдәле яҙыусы; 
модная пёсенка бөгөнгө көндө киң таралған йыр 
3. модаға эйәргән; модная женщина модаға 
эйәргән ҡатын-ҡыҙ 4. мода(лар) ...ы; модный 
журнал модалар журналы

МОДУЛИРОВАТЬ несов. 1. муз. тауыш 
үҙгәртеү, бер тондан икенсеһенә күсеү; моду
лировать голосом тауыш үҙгәртеү 2. физ. моду
ляция яһау, модуляциялау; модулйровать ток 
токты модуляциялау

М бДУЛЬ м; физ., тех. модуль (ҡайһы бер 
тецәл фәндәрҙә коэффициенттар исеме); 
модуль сжатия ҡыҫыу модуле; модуль ynpjroc 
ти һығылмалылыҡ модуле

МОДУЛЯЦИЯ ж; в разн. знач. модуляция; 
необычные модуляции его голоса уның тауы 
шының модуляциялары; модуляция тбка ток мо
дуляцияһы

МбЕЧНЫЙ, -ая, -ое 1. йыуыу ...ы; моечная 
машйна йыуыу машинаһы 2. в знач. сущ. моеч
ная ж йыуыу бинаһы (бүлмәһе)

МОЕ с мест. см. мой
МОЖ ЖЕВЁЛОВЫ Й и МОЖ ЖЕВЁЛО  

выи, -ая, -ое артыш ...ы; можжевёловое дере
во артыш ағасы; можжевёловое удилище артыш 
ҡыуалы

МОЖЖЕВЕЛЬНИК м  артыш 
М бЖ Н О  в знач. сказ., безл. мөмкин, ярай, 

була; это можно сделать очень быстро быны



МОЗАИКА
бик тиҙ эшләп була; можно войтй инергә ярай 
♦ как можно мөмкин тиклем; как можно лучше 
мөмкин тиклем яҡшыраҡ; как это можно; разве 
можно былай ярамай бит инде, шулай яраймы 
ни инде; можно сказать вводи, сл. әйтергә 
мөмкин

МОЗАИКА ж мозаика (төрлө төҫтәге быя
ланан, ваҡ таштарҙан һ.б. эшләнгән һцрәт, 
рәсем йәки нәфис биҙәк)

МОЗАЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое мозаика ...ы, мо
заикалы; мозаическое искусство мозаика 
сәнғәте

МОЗАЙЧНЫЙ, -ая, -ое 1. мозаика ...ы; мо 
зайчная мастерская мозаика оҫтаханаһы 2. мо
заикалы; мозаичный столик мозаикалы өҫтәл; 
мозайчный рисунок мозаикалы рәсем

МОЗГ м 1. мейе; головной мозг баш мейеһе; 
кровоизлияние в мозг мейегә ҡан һауыу 2. баш, 
мейе; в эти минуты в его мозгу рождались фан
тастические идеи был минуттарҙа уның башын
да фантастик идеялар тыуҙы ♦ костный мозг 
елек, елек майы; с мозгом (мозгами) кто; 
прост, аҡылы бар, аҡыллы; до мозга костей ба
шынан аяғына тиклем, сиктән тыш; вправить 
мозги прост, аҡылға ултыртыу; шевелйть моз
гами прост, баш ватыу, ныҡлап уйлап ҡарау; 
мозги набекрень (не на месте) у кого; прост. 
башы эшләмәй

мбзглый, -ая, -ое разг. еүеш, ямғырлы; 
мбзглый воздух еүеш һауа

МОЗГОВОЙ, ая, ое 1. мейе .. .ы; мозговые 
извйлины мейе йыйырсыҡтары; мозговые со
суды мейе тамырҙары 2. елекле; мозговая кость 
елекле һөйәк 3. перен. аҡыл ...ы; утомйться от 
мозговой работы аҡыл хеҙмәтенән арыу ♦ мозго
вой центр етәкселек иткән үҙәк (ҡатмарлы пред
приятие, учреждение һ.б. эшмәкәрлеге менән) 

МОЗЖЕЧбК м ; анат. кесе мейе, мейесә 
МОЗЖИТЬ несов.; разг. 1. һыҙлау; мозжйт 

нога аяҡ һыҙлай 2. что и без доп., безл. 
һыҙлау; нбгу мозжйт аяҡ һыҙлай; мозжйт в ко
лене тубыҡ һыҙлай

МОЗбЛИСТЫЙ, ая, ое сөйәлле; мозблис 
тые руки сөйәлле ҡулдар

мозблить несов. сөйәлләндереү; мозблить 
руки ҡулдарҙы сөйәлләндереү ♦ мозблить глаза 
кому; прост.'. 1) йәнгә тейеү, йөҙәтеп бөтөрөү; 
2 ) һәр ваҡыт күҙ алдында тороп ялҡытып 
бөтөрөү

мозбль ж сөйәл, һөйәл; сухая мозбль ҡоро 
сөйәл ♦ наступить на (любймую) мозбль кому; 
прост, ауыртҡан ергә тейеү

МОЗблЬНЫЙ, -ая, -ое сөйәл ...ы; мо
зольный пластырь сөйәл пластыры 

МОИ мн. мест. см. мой
МОИ м (моя ж, моё с) мест. 1. минең; мой 

отец минең атайым; моя рука (минең) ҡулым; 
моё лицо (минең) йөҙөм 2. в знач. сущ. моё с;

разг. минеке; это моё был минеке 3. в знач. 
сущ. мой мн.; разг. минекелэр; мойх нет дома 
минекеләр өйҙә юҡ ♦ это не по моей части был 
минең эшем түгел, быға минең ҡағылышым юҡ; 
с моё минең ҡәҙәр; поживйте-ка с моё минең 
ҡәҙәр йәшәгеҙ әле; боже мой! йә алла!

МбЙКА ж 1. см. мыть; мойка посуды һауыт 
һаба йыуыу 2. (машина) йыуыу машинаһы; 
мойка для шерсти йөн йыуыу машинаһы

мбйщик м йыуыусы; мбйщик машйн ма
шина йыуыусы

МОКАСИНЫ мн. (ед. мокасин м) мокасин 
(аяҡ кейеме)

мбкко с нескл. 1. мокко (ҡәһцәнең 
ҡиммәтле төрө); пить мбкко мокко эсеү 2. в 
знач. прил. мокко ...ы; кофе мбкко мокко 
ҡәһүәһе

МбКНУТЬ несов. 1. сыланыу, һыуланыу, 
еүешләнеү; мокнуть под дождём ямғырға сыла
ныу 2. (о ране, лишаях и т.п.) сейләнеп 
эренләү; рана мокнет йәрәхәт сейләнеп эренләй 

МОКРЁЦ м; вет. иҙелмә, бысылғы 
МОКРИЦА ж ҡырҡаяҡ (бөжәк)
МОКРбТА г к; мед. ҡаҡырыҡ 
МОКРОТА ж; разг. еүешлек, дым, дымлы

лыҡ; дождь только увеличивал сырость и мок
роту ямғыр дым менән еүешлекте арттырҙы ғына 

МбКРЫЙ, -ая, -ое еүеш, епшек; мокрая 
одежда еүеш кейем; мокрые руки еүеш ҡулдар; 
мокрый снег епшек ҡар; погода стоит мокрая 
көндәр епшек ♦ глаза на мокром месте иларға 
ғына тора; мокрая курица ебегән мәхлүк, бул
дыҡһыҙ (кеше)

МбКША ж собир. муҡшылар 
МОКШАНЕ мн. муҡшылар, муҡшы халҡы 

/ /  ед. мокшанин м муҡшы ир-аты; мокшанка ж 
муҡшы ҡатын-ҡыҙы

МОКШАНСКИЙ, -ая, -ое муҡшы ...ы; мок
шанский язык муҡшы теле

МОЛ I м; мор. мол (порттарҙа карапты 
тулҡындан һаҡлау га хеҙмәт иткән ҡоролма) 

МОЛ II частица; прост, тигән бул(ыу), тип 
әйт(еү), имеш, йәнәһе; ты, мол, сам виноват 
имеш, һин үҙең ғәйепле

МОЛВА ж хәбәр, һүҙ, имеш-мимеш; людская 
молва халыҡ араһында йөрөгән һүҙ

МОЛДАВАНЕ мн. молдавандар, молдаван 
халҡы / /  ед. молдаванин м молдаван ир-аты; 
молдаванка ж молдаван ҡатын-ҡыҙы

МОЛДАВАНСКИЙ и МОЛДАВСКИЙ, ая, 
-ое молдаван(дар) ...ы, Молдавия ...ы; молда
ванские танцы молдаван бейеүҙәре; молдавские 
песни молдаван йырҙары; молдавский язык мол
даван теле

МОЛЁБЕН м ғибәҙәт; служить молёбен
ғибәҙәт ҡылыу

МОЛЕВбЙ: молевой сплав спец, ҡыуғын 
МОЛЁКУЛА ж молекула



МО ЛЕКУ ЛЙРНЫЙ, -ая, -ое молекула ...ы; 
молекулярное движение молекулалар хәрәкәте; 
молекулярная теория молекула теорияһы 

МОЛЁЛЬНЯ ж ғибәҙәтхана 
МОЛЁНИЕ с; книжн. 1. см. молйться 1; 

2. см. молйть
МОЛЕСКИН м молескин (кизе-мамыҡ ту

ҡыма)
МОЛИБДЁН м молибден (химик элемент, 

металл)
МОЛИБДЕНОВЫЙ, -ая, -ое 1. молибден 

...ы; молибденовые месторождения молибден 
ятҡылыҡтары 2. молибденлы; молибденовая 
сталь молибденлы ҡорос 3. молибден, молибден
лы; молибденовая проволока молибден сым 

МОЛИТВА ж дога; читать молйтву дога 
уҡыу

МОЛИТВЕННИК м доғалыҡ 
МОЛИТВЕННЫЙ, -ая, -ое доға ...ы, ғибәҙәт 

...ы; молйтвенный дом ғибәҙәт йорто; молитвен 
ные слова доға һүҙҙәре

МОЛИТЬ несов. кого-что и без доп. ялы
ныу, үтенеү, ялбарыу; молйть о помощи ярҙам 
һорап ялбарыу

МОЛИТЬСЯ несов. 1. намаҙ уҡыу, ғибәҙәт 
ҡылыу, алланан һорау 2. на кого; перен., разг. 
табыныу, баш эйеү, артыҡ яратыу; молйться на 
старшую сестру апайға табыныу

МбЛКНУТЬ несов. тыныу, тынып ҡалыу, 
туҡтау, баҫылыу; в знойные часы молкнет всё 
вокруг томрала тирә-яҡтағы бөтә нәмә тынып 
ҡала

МОЛЛЮСКИ мн. (ед. моллюск м); зоол. 
моллюск

МОЛЛЙСКОВЫЙ, -ая, -ое моллюск ...ы; 
моллюсковые раковины моллюск ҡабырсаҡтары 

МОЛНИЕВЫЙ, -ая, -ое йәшен ...ы; молние
вая вспышка йәшен балҡыуы

МОЛНИЕНбСНЫЙ, -ая, -ое йәшен тиҙле
гендә, йәшен кеүек тиҙ; с молниеносной быстро
той йәшен тиҙлеге менән; молниеносное дви
жение йәшен тиҙлегендәге хәрәкәт

М ОЛНИЕОТВбД м йәшен ҡайтарғыс 
МОЛНЙРОВАТЬ сов., несов. что и без 

доп.; разг. телеграмма-молния ебәреү, телеграм
ма-молния менән хәбәр итеү; молнйровать день 
приезда килеү көнөн телеграмма-молния менән 
хәбәр итеү

мблния ж 1. йәшен; шаровая молния
йәшен уты, йәшен тубы 2 . молния, ашығыс те
леграмма, телеграмма-молния 3. (вид застёж
ки) молния; рубашка с молнией молниялы 
күлдәк

МОЛОДЁЖНЫЙ, -ая, -ое йәштәр ...ы; моло
дёжная бригада йәштәр бригадаһы; молодёж
ный театр йәштәр театры

МОЛОДЕЖЬ ж собир. йәштәр, йәш-ел
кенсәк; нынешняя молодёжь хәҙерге йәштәр

молодость
МОЛОДЁТЬ несов. йәшәреү, йәшәреп китеү; 

молодеть от счастья шатлыҡтан йәшәреп китеү 
МбЛОДЕЦ м; фольк. егет, батыр егет; 

добрый молодец батыр егет
МОЛОДЁЦ м 1. егет, булдыҡлы егет; бравый 

молодец батыр егет 2. в знач. сказ.; разг. (при 
выражении похвалы) егет икәнһең, шәп 
икәнһең; молодец, что сумел решить задачу 
первым егет икәнһең, мәсьәләне беренсе булып 
эшләй алдың 3. в знач. нареч. молодцом 
егеттәрсә, егеттәр кеүек; сегодня отец выглядит 
молодцом бөгөн атай егеттәрсә күренә ♦ моло
дец к молодцу береһенән-береһе яҡшыраҡ, 
бөтәһе лә һайлап алған кеүек

МОЛОДЁЦКИЙ, -ая, -ое 1. фолък. егет(тәр) 
...ы; удаль молодецкая егет ҡыйыулығы; моло
децкая кровь егеттәр ҡаны; молодецкое сердце 
егеттәр йөрәге 2. егеттәрсә, батырҙарса; моло
децкий вид егеттәрсә ҡиәфәт; молодецкая отвага 
егеттәрсә батырлыҡ

МОЛОДЁЧЕСТВО с 1. егетлек, батырлыҡ, 
ҡыйыулыҡ; ценить молодечество ҡыйыулыҡты 
юғары баһалау 2. (показная отвага) ҡуҡырлыҡ, 
яһалма батырлыҡ (ҡыйыулыҡ); ему присуще 
найгранное молодечество уға яһалма батыр 
лыҡ хас

МОЛОДИТЬ несов. кого-что йәшәртеү, йәш 
күрһәтеү; это платье вас молодйт был күлдәк 
һеҙҙе йәш күрһәтә

МОЛОДИТЬСЯ несов. йәш күренергә тыры
шыу, йәшәрергә тырышыу; она всё ещё моло
дится ул һаман йәш күренергә тырыша

м о л о д н й к  м 1. собир. (молодые живот
ные) йәш мал; (о крупном рогатом скоте) тана- 
торпо; (о лошадях) тай-тулаҡ 2. (молодой лес) 
йәш урман; хвойный молодняк бешәлек 3. со
бир.; прост, (молодёжь) йәштәр, йәш-елкенсәк 

МОЛОДОЖЁНЫ мн. (ед. молодожён м) 
йәштәр (яңы өйләнешкән ир менән ҡатын) 

МОЛОДОЙ, ая, ое 1. йәш; молодое поко
ление йәш быуын; молодой парень йәш егет; мо
лодой специалйст йәш белгес 2. яңы, йәш; моло
дой месяц яңы ай; молодая республика йәш рес 
публика 3. йәш ...ы, йәшлек ...ы; молодой задор 
йәшлек дәрте; молодой сон йәшлек йоҡоһо; мо
лодой голос йәш тауыш; молодое сердце йәш 
йөрәк 4. йәш, өлгөрөп етмәгән; молодой кумыс 
йәш ҡымыҙ 5. в знач. сущ. молодые мн. (ед. мо
лодой м и молодая ж); разг. яңы өйләнешкән 
йәштәр (ир менән ҡатын) ♦ молодой человек 
(обращение) йәш кеше; из молодых да ранних 
кто йәш булһа ла хәйләле (өлгөр); молодо-зеле
но йәш, тәжрибәһеҙ (кешегә ҡарата)

м б л о д о с т ь  ж йәшлек, йәш саҡ (ваҡыт); 
годы молодости йәшлек йылдары ♦ по молодо
сти лет йәшлеге арҡаһында; не первой молодо
сти йәш түгел, урта йәштәге; вторая мблодость 
икенсе йәшлек, олоғая төшөү
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МОЛОДУХА
МОЛОДУХА ж; прост, йәш килен 
МОЛОДЦЕВАТЫЙ, -ая, -ое егеттәрсә; мо

лодцеватый вид егеттәрсә ҡиәфәт
молбдчик м 1. уст., трад.-поэт. см. мо

лодец 1; 2. разг., презр. йыртҡыс, ҡәбәхәт, һат
лыҡ йән

МОЛОДЧЙНА м и ж см. молодец 2
мблодь ж собир.; зоол. селбәрә, йотҡолоҡ; 

мблодь выходит из икрйнок селбәрә ыуылды 
рыҡтан сыға

моложАвый, -ая, -ое йәш сырай(лы) 
(күренгән); моложавая женщина йәш сырайлы 
ҡатын; моложавый вид йәш күренгән ҡиәфәт 

М ОЛбЗИВО с ыуыҙ; пойть телят молозивом 
быҙауҙарға ыуыҙ эсереү

молбки мн. (ед. молока ж) балыҡ ағы 
молокб с һөт; коровье молокб һыйыр 

һөтө; кйслое молокб әсегән һөт; парное молокб 
яңы һауған һөт; цельное молокб өҫтө (ҡаймағы) 
алынмаған (айыртылмаған) һөт; миндальное мо
локб миндаль һөтө ♦ молокб на губах не об
сохло у кого ауыҙында инә һөтө лә кипмәгән; 
кровь с молоком см. кровь

МОЛОКОВбЗ м 1. һөт ташыусы 2. һөт та
шыу машинаһы

молокосбс м; разг., пренебр. маңҡа, 
маңҡа малай

мблот м 1. ҙур сүкеш, сүкеш 2. (машина) 
сүкеү машинаһы

МОЛОТИЛКА ж ашлыҡ һуҡҡыс; моторная 
молотилка моторлы ашлыҡ һуҡҡыс

МОЛОТИЛО с; с.-х. шыбағас туҡмағы, тәпәс 
молотйльный, -ая, -ое ашлыҡ һуғыу 

...ы; молотйльные работы ашлыҡ һуғыу эштәре; 
молотйльный сарай ашлыҡ һуғыу һарайы 

молотйльщик м ашлыҡ һуғыусы 
МОЛОТИТЬ несоә. 1. что и без доп. (аш

лыҡ) һуғыу; молотйть рожь арыш һуғыу 2. по 
чему, во что; перен., разг. туҡылдатыу; моло
тйть в дверь ишек туҡылдатыу 3. кого-что 
туҡмау; молотйли его кулаками уны йоҙроҡ 
менән туҡмайҙар ине 4. что и без доп.; прост, 
(много говоритъ) күп һөйләү, туҡтамай һөйләү 

МОЛОТИТЬСЯ несоә. страд, от молотйть 1 
МОЛОТОБбЕЦ м сүкешсе 
молотбк м сүкеш; сапожный молотбк итек 

сүкеше; отбойный молотбк вата торған сүкеш 
МОЛОТбЧЕК м 1. уменъш. от молотбк

2. сүкеш; молоточки рояля рояль сүкештәре
3. анат. сүкеш һөйәге (урта ҡолаҡтағы бәлә
кәй һөйәк)

мблот рьіба ж сүкешбалыҡ (диңгеҙ ба
лығы)

мблотый, -ая, -ое 1. прич. от молоть 
2. прил. тартылған, төйөлгән; молотая рожь тар
тылған арыш; мблотый перец төйөлгән борос 

молбть несоә. что 1. тартыу; молбть пше
ницу на крупу бойҙайҙы ярмаға тартыу

2. ваҡлау, онтау; молбть камни таштарҙы онтау, 
ваҡлау 3. прост, лығырлау; молбть чепуху юҡ- 
барҙы лығырлау

МОЛОТЬБА ж  1. см. молотйть 1; машйнная 
молотьба машина менән ашлыҡ һуғыу 2. ашлыҡ 
һуғыу ваҡыты; наступйла молотьба ашлыҡ 
һуғыу ваҡыты етте

молбться несоә. страд, от молбть 1, 2 
молочАй м һөтләгән
МОЛОЧАЙНЫЙ, -ая, -ое 1. һөтләгән ...ы; 

молочайные листья һөтләгән япраҡтары 2. в 
знач. сущ. молочайные мн.; бот. һөтләгән 
һымаҡтар

молбчник м 1. һөт һауыты 2. һөт һатыу
сы (ир-ат)

МОЛбЧНИЦА ж 1. һөт һатыусы (ҡатын- 
ҡыҙ) 2. мед. ауыҙ боҙолоу (ғәҙәттә, имсәк ба
лаларҙа )

молочнокйслый, -ая, -ое хим. һөт кис
лотаһы; молочнокйслые бактерии һөт кислә 
таһы бактериялары

молбчность ж һөтлө булыу, һөт би- 
реүсәнлек; молбчность коровы һыйырҙың һөтлө 
булыуы

МОЛОЧНОТОВАРНЫЙ, -ая, -ое һөт етеш
тереү һәм эшкәртеү ...ы; молочнотоварная 
ферма һөт етештереү һәм эшкәртеү фермаһы 

МОЛбЧНЫЙ, ая, ое 1. һөтлө, һауын; мо
лочная корова һөтлө һыйыр; молочный скот 
һауын мал 2. йәш, имсәк; молочный телёнок 
йәш быҙау 3. һөтлө, һөттә бешергән; молочная 
каша һөттә бешер(ел)гән бутҡа 4. в знач. сущ. 
молочное с һөт аҙыҡтары; он любит молочное 
ул һөт аҙыҡтары ашарға ярата 5. һөтсөлөк ...ы; 
молочная ферма һөтсөлөк фермаһы ♦ молочный 
брат; молочная сестра имсәктәш, һөт ҡәрҙәше; 
молочные железы һөт биҙҙәре; молочные зубы 
һөт тештәре; молочная кухня: 1) һөт аҙыҡтары; 
2 ) һөт аҙыҡтары кухняһы (имсәк балаларға) 

М бЛЧА нареч. өндәшмәйенсә, һүҙһеҙ генә, 
бер һүҙһеҙ, өнһөҙ; молча смотрели друг на друга 
бер-береһенә һүҙһеҙ генә ҡарап торҙолар

МОЛЧАЛЙВЫЙ, -ая, -ое 1. аҙ һүҙле, 
һөйләшмәүсән; молчаливый сосёд аҙ һүҙле 
күрше 2. перен. тын, тып-тын; молчалйвый лес 
тын урман 3. һүҙһеҙ; молчалйвое согласие 
һүҙһеҙ ризалашыу

МОЛЧАНИЕ с  с м . молчать; молчание 
знак согласия өндәшмәү — ризалыҡ билдәһе; 
после долгого молчания оҙаҡ өндәшмәй торған
дан һуң; хранить молчание тынлыҡ һаҡлау; по
грузиться в молчание тынлыҡҡа сумыу; пре
рвать молчание тынлыҡты боҙоу

МОЛЧАТЬ несоә. 1. һөйләшмәү, өндәшмәү, 
тыныу, һүҙ ҡушмау; молчать целый день көнө 
буйы өндәшмәү 2. тып-тын тороу, шауламау; лес 
молчйт урман тып-тын тора 3. эшләмәү; рация 
молчйт рация эшләмәй 4. һөйләмәү, әйтмәү, сер 
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М О НОГРАФ ИЯ
итеп һаҡлау; об этом нужно молчать был тура
ла һөйләмәҫкә кәрәк

МОЛЧКбМ нареч.', разг. өндәшмәйенсә, һөй
ләшмәйенсә, һүҙһеҙ генә, тын ғына; наблюдать 
за ней молчком уны һүҙһеҙ генә күҙәтеү

молчбк м ө знач. сказ.\ разг. һөйләмә, 
әйтәһе булма, шым бул; об этом молчбк был ту
рала әйтәһе булма

М ОЛЧ^Н м\ разг. һөйләшмәүсән ир-ат, 
һөйләшмәй торған (мыштым) ир-ат; молчунья ж\ 
разг. һөйләшмәүсән ҡатын-ҡыҙ, һөйләшмәй тор
ған (мыштым) ҡатын-ҡыҙ; слыть за молчуна 
һөйләшмәүсән кеше тигән дан алыу

МОЛЬ I ж көйә; комнатная моль бүлмә 
көйәһе; зерновая моль ашлыҡ көйәһе

МОЛЬ II ж и л ;  спец. 1. ҡыуғын; по реке 
плывёт моль йылғанан ҡыуғын килә 2. ө знач. 
нареч. молем, молью ҡыуғынлап; сплавлять лес 
молем ағасты ҡыуғынлап ағыҙыу

МОЛЬБА ж ялыныу, ялбарыу; мольба о по
щаде мәрхәмәт ялбарыу

МОЛЬБЁРТ м мольберт (рәссам ҡуллатан  
өстаган)', поставить картйну на мольберт моль 
бертҡа картинаны ҡуйыу

МОМЁНТ м 1. момент, ҡыҫҡа ваҡыт, мәл, 
саҡ; подходящий момент уңайлы момент; те
кущий момент хәҙерге ваҡыт 2. яҡ, сифат; поло
жительные моменты в работе эштең ыңғай яҡта 
ры ♦ в (одйн) момент бик тиҙ, күҙ асып йомған
сы; в данный момент хәҙер; в любой момент 
теләһә ҡасан, һәр ваҡыт

МОМЕНТАЛЬНЫЙ, -ая, -ое бик тиҙ, шунда 
уҡ, кинәт, ҡапыл; моментальный снймок бик тиҙ 
төшөрөп алынған рәсем; моментальная смерть 
ҡапыл (кинәт) үлем 

МОНАРХ м монарх
МОНАРХИЗМ м 1. (политическое направ

ление) монархизм 2. см. монархия 
МОНАРХИСТ м монархист 
МОНАРХИСТСКИЙ, ая, ое монар 

хист(тар) ...ы; монархйстский заговор монархи- 
стар заговоры; монархйстская группа монархи- 
стар төркөмө

МОНАРХИЧЕСКИЙ, -ая, -ое монархизм 
...ы, монархиялы, монархия ...ы, монархис(тар) 
...ы; монархйческая власть монархия власы; мо 
нархйческое государство монархия дәүләте 

МОНАРХИЯ ж монархия; абсолютная мо
нархия абсолют монархия; конституционная мо
нархия конституциялы монархия

МОНАСТЫРСКИЙ, -ая, -ое 1. монастырь 
...ы; монастырские земли монастырь ерҙәре 
2. перен. монастырҙағы кеүек, тыныс, аулаҡ; 
монастырский образ жйзни монастырҙағы кеүек 
йәшәү

МОНАСТЫРЬ м монастырь 
МОНАХ м и МОНАХИНЯ ж 1. монах; по 

стрйчься в монахи монах булып китеү (сәс

ҡырҡтырыу йолаһын цтәп) 2. разг. суфый (ке
шегә ҡатнашмай йәшәцсе, тыйнаҡ)

МОНАШЕНКА ж 1. разг. см. монах 2. зоол. 
сыбарғанат (ҡара таплы кцбәләк)

МОНАШЕСКИЙ, -ая, -ое 1. монах(тар) ...ы; 
монашеская кёлья монах хөжрәһе (ял итец 
бцлмәһе)', монашеское общество монахтар 
йәмғиәте 2. суфыйҙарса; монашеский образ 
жйзни суфыйҙарса йәшәү

МОНАШЕСТВО с 1. монахлыҡ; принять мо
нашество монахлыҡ ҡабул итеү 2. собир. мо
нахтар

МОНАШКА ж; разг. см. монах 
МОНГОЛОВЙДНЫЙ, ая, ое монголға 

оҡшаш; человек с монголовидным лицом мон
голға оҡшаш йөҙлө кеше

монгблы мн. монголдар, монгол халҡы / /  
ед. монгол м монгол ир-аты; монголка ж монгол 
ҡатын-ҡыҙы

монгбльский, -ая, -ое монгол(дар) ...ы, 
Монголия ...ы; монгбльский язык монгол теле 

МОНЁТА ж 1. аҡса, тәңкә; золотая монета 
алтын тәңкә; немецкая серебряная монета талир 
тәңкә; рублёвая монета бер тәңкәлек аҡса 2. со
бир. (металлические деньги) тимер (ваҡ) аҡса; 
чеканить монету тимер аҡса һуғыу

МОНЁТНЫЙ, ая, ое 1. аҡса .. .ы; монётный 
фонд аҡса фонды 2. аҡса һуғыу ...ы; монётный 
станок аҡса һуғыу станогы ♦ монётный двор 
аҡса һуғыу йорто

МОНЁТЧИК м аҡса һуғыусы (эшсе) 
МОНИЗМ м монизм (донъяның нигеҙе итеп 

бер башлашысты таныган фәлсәфәци агым); 
материалистический монизм материалистик 
монизм

МОНИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое филос. монизм 
...ы; монистйческая философия монизм фәл 
сәфәһе

МОНЙСТО с муйынса
МОНИТбР I м монитор (1. һугыш карабы 

2. тау. һыу һиптергес)
МОНИТбР II м\ тех. монитор (1. конт- 

ролләц, кцҙәтец, тикшерец приборы 2. телеви
дение тапшырыуын контролләц өсөн телесту- 
диялагы телеэкран 3. компьютер экраны) 

МОНОГАМИЯ ж\ книжн. моногамия, бер 
никахлылыҡ

МОНОГАМНЫЙ, -ая, -ое книжн. моногами
ялы, бер никахлы; моногамная семья бер никах
лы ғаилә

МОНОГРАММА ж монограмма (ике йәки 
бер нисә хәрефтән яҙыу, сигец йәки һцрәтләц) 

МОНОГРАФИЧЕСКИЙ, ая, ое моногра 
фик; монографическое исслёдование моногра 
фик тикшеренеү

МОНОГРАФИЯ ж монография; написать 
монографию монография яҙыу 
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монокль
монбкль м монокль (кцҙлек урынына бер 

генә кцҙгә ҡуйыла торган оптик быяла); смот
реть через монбкль монокль аша ҡарау

МОНОКУЛЬТУРА ж; с.-х. монокультура 
(бер урында оҙаҡ йылдар бер төр ашлыҡ сәсец 
һәм цҫтерец)

МОНОЛИТ м монолит (1. бөтөн бер ҙур 
таш; шунан яһалган һәйкәл, колонна һ.б. 
2. геол. тупраҡ ҡатламының төҙөлөшөн вер
тикаль киҫелештә кцрһәткән өлгө)

МОНОЛИТНОСТЬ ж монолитлыҡ, бер 
бөтөнлөк, берҙәмлек; монолйтность горной по
роды тау тоҡомоноң монолитлығы

МОНОЛИТНЫЙ, -ая, -ое монолит, бер бө
төн, берҙәм; монолйтная колонна монолит ко
лонна; монолйтный коллектйв берҙәм коллектив 

монолбг м монолог (пьесала ҡатнашыу
сының цҙенә йәки тамашасыларга ҡарата 
телмәре); лирйческий монолбг лирик монолог; 
читать монолбг монолог уҡыу

МОНОМАНИЯ ж мономания (берәй идея, 
фекергә ныҡ бирелец, ни менәндер артыҡ ма- 
уыгыу)

МОНОМЕТАЛЛИЗМ м; эк. монометаллизм 
(аҡса әйләнеше нигеҙенә металл — алтын йәки 
көмөш — аҡса һалытан система)

МОНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, ая, ое мономе 
таллизм . ..ы; монометаллйческая денежная сис
тема монометаллизм аҡса системаһы 

моноплАн м моноплан 
МОНОПОЛИЗАЦИЯ ж см. монополи

зировать
МОНОПОЛИЗЙРОВАТЬ сов., несов. что 

монополиялаштырыу; монополизировать про
мышленность сәнәғәтте монополиялаштырыу 

МОНОПОЛИЗИРОВАТЬСЯ 1 . сов., несов.
монополиялашыу; предприятия монополизйру 
ются предприятиелар монополиялаша 2. несов. 
страд, от монополизйровать

МОНОПОЛИСТ м монополист (1. берәй 
әлкәлә монополия менән файҙаланыусы 2. эре 
капиталист, эре капитал вәкиле)

МОНОПОЛИСТИЧЕСКИЙ, -ая, ое монопо 
листик; монополистйческий капитал монополис 
тик капитал; монополистйческое объединение 
монополистик берләшмә

МОНОПОЛИСТСКИЙ, ая, ое монополис 
тик; монополйстские союзы капиталйстов капи 
талистарҙың монополистик берекмәләре

монопблия ж монополия (1. берәй 
нәмәне эшләп сыгарыу йәки һатыу өлкәһендәге 
сикләнмәгән тулы хоҡуҡ 2. берәй хужалыҡ 
әлкәһендә хакимлыҡ иткән һәм максималь та
быш алыу өсөн капиталды концентрациялау 
нигеҙендә барлыҡҡа килгән эре капиталистик 
берләшмә)

МОНОПбЛЬНЫЙ, -ая, -ое монополистик, 
монополь, монополиялы; монопольное право мо

нополистик хоҡуҡ; монопольное пользование
монополиялы файҙаланыу

МОНОРЁЛЬС м монорельс (бер рельслы 
аҫылмалы юл)

МОНОТЕИЗМ м; книжн. монотеизм (бер ал
лалы дин, бер генә аллага ышаныу)

МОНОТЕИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое книжн. 
монотеизм ...ы; монотеистйческое учение моно 
теизм тәғлимәте

МОНОТИП м монотип (хәрефтәрҙе айы
рым-айырым ҡойоп йыйган типография маши
наһы)

МОНОТИПЙСТ м монотипсы 
МОНОТИПНЫЙ, -ая, -ое монотип ...ы; мо- 

нотйпная лента монотип таҫмаһы; монотйпный
набор монотип йыйыуы

монотбнность ж бер төрлөлөк; моно
тбнность шума шау-шыуҙың бер төрлөлөгө; мо
нотбнность жйзни тормоштоң бер төрлөлөгө 

монотбнный, -ая, -ое 1. (однотонный, 
однозвучный) бер төрлө (тауышлы), бер тонлы, 
күңелһеҙ, үҙгәрешһеҙ; монотбнный голос бер 
тонлы тауыш 2. перен. (однообразный) 
күңелһеҙ, үҙгәрешһеҙ, ялҡытҡыс, бер төрлө; мо
нотонная жизнь бер төрлө (ялҡытҡыс) тормош; 
монотонные дни күңелһеҙ көндәр

М ОНОФТбНГ м; лингв, монофтонг (ике 
өнгә тарҡалмай торган һуҙынҡы он)

МОНПАНСЬЁ с нескл. лампасый (кәнфит 
төрө)

МОНСТР м монстр (гәрип, килбәтһеҙ кеше 
йәки хайуан; кцбеһенсә физик йәки мораль 
яҡтан етешһеҙлеге булган цтә һөйкөмһөҙ, 
килбәтһеҙ кешегә ҡарата)

МОНТАЖ м монтаж, монтажлау (ҡороу, 
йыйып ҡороу); монтаж прокатных станов про 
кат стандары монтажлау; монтаж фйльма фильм 
монтажлау

МОНТАЖНИК м и МОНТАЖНИЦА ж мон
тажсы, монтажлаусы; монтажник станков ста
ноктар монтажлаусы

МОНТАЖНЫЙ, -ая, -ое монтажлау ...ы, 
монтаж ...ы; монтажная мастерская монтажлау 
оҫтаханаһы; монтажные работы монтаж эштәре; 
монтажный экран монтажлау экраны

МОНТЕР м 1. см. монтажник 2. электр 
үткәреү менән шөғөлләнгән белгес, электро
монтер

МОНТИРОВАНИЕ с см. монтйровать
МОНТИРОВАТЬ несов. что ҡороу, йыйыу, 

монтажлау; монтйровать кинофильм кинофильм 
монтажлау; монтйровать станок станок монтажлау 

МОНТИРОВАТЬСЯ несов. страд, от мон
тйровать

М ОНТИРбВКА ж см. монтйровать 
МОНТИРОВОЧНЫЙ, ая, ое йыйыу ...ы, 

монтажлау ...ы; монтировочные работы монтаж
лау эштәре



М О РЖ О ВЫ Й
МОНТИРбВЩ ИК м монтажсы, монтажлаусы 
м о н у м е н т  м монумент, һәйкәл 
МОНУМЕНТАЛЬНОСТЬ ж  монументаллек, 

ҙурлыҡ, мөһабәтлек; монументальность соору
жения ҡоролманың мөһабәтлеге (монумен- 
таллеге)

МОНУМЕНТАЛЬНЫЙ, ая, -ое 1. бик ҙур, 
мөһабәт, монументаль; монументальное здание 
бик ҙур йорт; монументальная скульптура
мөһабәт скульптура 2. монументаль, бик ҙур, 
тәрән йөкмәткеле; монументальное произве
дение монументаль әҫәр

м о н у м е н т н ы й , -ая, -ое монумент ...ы, 
монумент яһау ...ы; монументные работы мону
мент эштәре; монументная мастерская монумент 
яһау оҫтаханаһы

МОПЁД м мопед (моторлы велосипед) 
МОПС м мопс (бцлмэ эте тоҡомо)
МОР м; уст., прост, үләт 
М ОРАЛИЗЙРОВАТЬи МОРАЛИЗОВАТЬ

несов. әхлаҡҡа өйрәтеү, өгөт-нәсихәт уҡыу (би
реү), мораль уҡыу

МОРАЛИСТ м әхлаҡсы, өгөт-нәсихәт би
реүсе

МОРАЛИСТЙЧЕСКИЙ, ая, ое әхлаҡи, 
өгөт-нәсихәткә (әхлаҡҡа) бағышланған; морали 
стйческая литература өгөт-нәсихәткә бағыш
ланған әҙәбиәт

МОРАЛЬ ж 1. әхлаҡ; общечеловеческая мо
раль бөтә кешелек өсөн уртаҡ әхлаҡ; человек 
высокой морали юғары әхлаҡлы кеше 2. ғиб
рәтле нәтижә, һабаҡ; мораль басни мәҫәлдең 
һабағы 3. разг. өгөт-нәсихәт; читать мораль 
өгөт-нәсихәт биреү

МОРАЛЬНО ПОЛИТИЧЕСКИЙ, ая, ое
әхлаҡи сәйәси; морально-политическое един
ство общества йәмғиәттең әхлаҡи-сәйәси бер
ҙәмлеге

МОРАЛЬНО ЭТЙЧЕСКИЙ, ая, ое әхлаҡи
этик; морально-этические основы общества
йәмғиәттең әхлаҡи-этик нигеҙҙәре

МОРАЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. әхлаҡ ...ы; мо
ральный кодекс әхлаҡ кодексы 2. әхлаҡлы, 
әҙәпле; моральный поступок әхлаҡлы (әҙәпле) 
ҡыланыш 3. әхлаҡи; моральное качество әхлаҡи 
сифат; оказать моральную поддержку әхлаҡи 
ярҙам күрһәтеү ♦ моральный износ машйн (обо
рудования и т.п.) эк. машинаның (ҡорамалдың) 
ваҡыты сығыу (яңы машинанан, ҡорамалдан 
һ.6. ҡалышыуы)

М ОРАТбРИЙ м мораторий, мөһләт; объя
вить мораторий мөһләт иғлан итеү 

МОРГ м мәйетхана, морг 
МОРГАНИЕ с см. моргать 
МОРГАТЬ несов. 1. күҙ ҡыҫҡылау, күҙ 

йомғолау; часто моргать йыш-йыш күҙ йомғолау 
2. кому и без доп. (подавать знак) күҙ ҡыҫыу

3. (мерцать) йымылдау, емелдәү; моргал 
красный огонёк ҡыҙыл ут емелдәй ине

МОРГНУТЬ сов. см. моргать ♦ глазом не 
моргнуть күҙ ҙә йоммау (тартынып тормау) 

М бРДА  ж 1. (животного) томшоҡ, морон; 
собачья морда эт мороно 2. груб., прост, (ли
цо) йөҙ, бит, йәмһеҙ йөҙ; бить в морду биткә 
һуғыу

МОРДАСТЫЙ, -ая, -ое 1. разг. (о живот
ном) ҙур моронло, томшоҡло; мордастый щенок 
ҙур моронло көсөк 2. прост, (о человеке) табаҡ 
битле

МОРДВА ж собир. мордвалар, мордва халҡы 
МОРДВИНЫ мн. мордвалар, мордва халҡы 

/ /  ед. мордвин м мордва ир-аты; мордвинка ж 
мордва ҡатын-ҡыҙы

М О РДбВС К И Й , -ая, -ое мордва ...ы , 
М ордовия ...ы ; мордовские языки мордва 
телдәре

М ОРДбВЦЫ  мн. мордвалар, мордва халҡы 
/ /  ед. мордовец м мордва ир-аты; мордовка ж 
мордва ҡатын-ҡыҙы

М бРЕ с; прям., перен. диңгеҙ; Чёрное море 
Ҡ ара диңгеҙ; море нефти нефть диңгеҙе; золо- 
тйстое море пшенйцы алтын бойҙай диңгеҙе 
♦ море по колено кому диңгеҙ тубыҡтан

МОРЁНА ж; геол. морена (боҙлоҡ менән 
бергә шыуышып төшкән тау тоҡомдары 
өйөмө)

МОРЁНИЕ с см. морйть 1, 3, 4
МОРЁНЫЙ, -ая, -ое 1. төнәтелгән, эҫелеге 

(өткөслөгә) йомшартылған; морёный хрен эҫеле
ге йомшартылған керән 2. спец. һыуҙа 
(иретмәлә) сыныҡтырылған, бешеккән; морёное 
дерево һыуҙа сыныҡтырылған ағас

МОРЕПЛАВАНИЕ с 1. диңгеҙҙә йөҙөү, 
диңгеҙ сәйәхәте 2. диңгеҙҙә йөҙөү оҫталығы 

МОРЕПЛАВАТЕЛЬ м  диңгеҙҙә йөҙөүсе, 
диңгеҙ сәйәхәтсеһе

МОРЕПЛАВАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое диңгеҙҙә 
йөҙөү ...ы; мореплавательные качества судна 
караптың диңгеҙҙә йөҙөү сифаттары

М О РЕ Х бД  и М О РЕХбДЕЦ  м диңгеҙ 
сәйәхәтсеһе, моряк

МОРЕХбДНОСТЬ ж диңгеҙҙә йөҙә алыу; 
мореходность корабля караптың диңгеҙҙә йөҙә 
алыуы

М О РЕХбДН Ы Й , -ая, -ое диңгеҙ ...ы , 
диңгеҙҙә йөҙөү ...ы; мореходное училище диңгеҙ 
училищеһы; мореходные карты диңгеҙҙә йөҙөү 
карталары; мореходные качества судна карап
тың диңгеҙҙә йөҙөү сифаттары

М О РЕХбД СТВО с см. мореплавание 
МОРЖ м морж (1. диңгеҙ хайуаны 2. ҡышын 

асыҡ бассейндарҙа һыу инецсе)
М ОРЖ бВЫ Й, -ая, -ое морж ...ы; моржовые 

клыкй морж тештәре



МОРЗЕ
М бРЗЕ: аппарат Морзе Морзе аппараты 

(телеграф аппараты)', азбука Морзе Морзе ал
фавиты

МОРЗЙНКА ж; разг. Морзе алфавиты, Мор
зе аппараты

МОРИЛКА ж\ спец, морилка (1. махе, агас 
буяганда ҡулланылган зәһәр шыйыҡлыҡ 2 . за
рарлы бөжәктәргә ҡаршы көрәшец өсөн агыу) 

МОРИТЬ несоә. 1. кого-что (уничтожатъ) 
ҡырыу, үлтереү, үлтереп бөтөрөү, ағыулау; мо 
рйть тараканов тараҡандарҙы ҡырыу 2. кого- 
что', перен., разг. (изнурятъ) интектереү, хәл
дән тайҙырыу, яфа сиктереү; морйть голодом ас
тан интектереү 3. что; разг. эҫелеген (өт- 
көслөгөн) йомшартыу; морйть хрен керәндең 
эҫелеген йомшартыу 4. что; спец. һыуҙа сы
ныҡтырыу, бешектереү; морйть дуб имәнде 
һыуҙа (иретмәлә) сыныҡтырыу 5. что; спец., 
разг. (окрашивать морилкой) морилка менән 
буяу; морйть и лакировать фанеру фанерҙы мо 
рилка һәм лак менән буяу

МОРИТЬСЯ несоә. 1. разг. интегеү, йөҙәү; 
целый день морйться с клячей арыҡ ат менән 
көнө буйы интегеү 2. страд, от морйть

МОРКОВКА ж; разг. кишер; дать детям по 
морковке балаларға берәр кишер биреү

М ОРКбВНЫ Й, -ая, -ое 1. кишер ...ы; мор
ковные семена кишер орлоғо; морковный пирог 
кишер бәлеше 2 . (о цвете) кишер төҫөндәге, 
ҡыҙғылт һары

М ОРКбВЬ ж кишер; морковь кормовая мал 
кишере; морковь столовая аш кишере

МОРМЫШКА ж мормышка (ялтырауыҡ 
тѳрѳ)\ удйлище с мормышкой мормышкалы 
(ялтырауыҡлы) ҡармаҡ сыбығы

М О РО ВбЙ : моровое поветрие; моровая 
язва уст. үләт сире

М ОРбЖ ЕНИЦА ж туңдырма яһау приборы 
(машинаһы)

М ОРбЖ ЕНОЕ с туңдырма; сливочное мо
роженое ҡаймаҡлы туңдырма; шоколадное мо
роженое шоколадлы туңдырма

М ОРбЖ ЕНЫ Й, -ая, -ое 1. (подвергшийся 
замораживанию) туңдырылған, туң; мороженая 
рыба туңдырылған балыҡ 2. (попорченный 
морозом) туңған, өшөгән; мороженый кар
тофель өшөгән картуф

М О РбЗ м 1. һалҡын, һыуыҡ; крепкий мороз
ҡаты һыуыҡ; пять градусов мороза биш градус 
һалҡын; вынести мясо на мороз итте һыуыҡҡа 
сығарыу 2. обычно мн. морозы һалҡындар, 
һыуыҡтар; трескучие морозы сатлама һыуыҡ
тар; ударили морозы һалҡындар башланды 
♦ мороз по коже (по спине) подирает (дерёт, 
пробегает и т.п.) тән сымырлап китә 

МОРОЗЙЛКА ж һыуытҡыс камера 
МОРОЗИЛЬНИК м һыуытҡыс, һыуытҡыс 

камера

МОРОЗИЛЬНЫЙ, -ая, -ое һыуытыу ...ы; 
морозйльная камера һыуытыу камераһы

М О РбЗИ ТЬ несоә. 1. что туңдырыу (һаҡ
лау маҡсаты менән)', морозить елйвы слива 
туңдырыу 2 . кого', разг. өшөтөү, туңдырыу 
3. кого туңдырыу, ҡатырыу, ҡатырып үлтереү; 
морозить тараканов тараҡандарҙы ҡатырыу 
(ҡатырып үлтереү) 4. безл. һыуытыу, һалҡы
найтыу; сегодня начало морозить бөгөн һал 
ҡынайта башланы

М ОРбЗИТЬСЯ несоә.', разг. 1. өшөү, туңыу, 
ҡатыу; три часа подряд морозиться на улице өс 
сәғәт рәттән тышта туңып (өшөп) тороу 
2. страд, от морозить 1, 2 , 3

М О РбЗН О  1. нареч. см. морозный 2. ө знач. 
сказ., безл. һалҡын, һыуыҡ; сегодня морозно 
бөгөн һалҡын

М ОРбЗНЫ Й , ая, ое һалҡын, һыуыҡ; мо
розный воздух һалҡын һауа; морозный день
һыуыҡ көн

М ОРОЗОСТбЙКИЙ, -ая, -ое 1. (о растени
ях) ҡышлыҡлы, һалҡынға (һыуыҡҡа) сыҙам- 
(лы), һыуыҡҡа бирешмәгән; морозостойкая 
озймая пшенйца ҡышлыҡлы ужым бойҙайы 
2 . һыуыҡҡа боҙолмаған (бирешмәгән, сыҙамлы); 
морозостойкий бетон һыуыҡҡа сыҙамлы бетон 

М ОРОЗОСТбЙКОСТЬ ж һалҡынға (һы
уыҡҡа) сыҙамлыҡ (бирешмәүсәнлек), ҡыш
лыҡлы булыу; морозостойкость растения үҫем- 
лектең һалҡынға сыҙамлығы

МОРОЗОУСТбЙЧИВОСТЬ ж см. морозо 
устойчивый

М ОРОЗОУСТбЙЧИВЫЙ, ая, ое см. моро 
зостбйкий 1

МОРОСИТЬ несоә. быҫҡаҡлау, быҫҡаҡлап 
яуыу (тороу); дождь мороейт ямғыр быҫҡаҡ
лап яуа

М ОРбЧИТЬ несоә. кого-что', разг. ҡаңғыр
тыу, аптыратыу; морочить людей знахарством
бағымсылыҡ менән кешеләрҙе ҡаңғыртыу ♦ мо
рочить голову кому башын әйләндереү (бутау), 
баштарын ҡатырыу

М ОРбШ КА ж һаҙ еләге (мцк еләге төрө) 
МОРС м морс (эсемлек)', яблочный морс ал

ма морсы
М ОРСКбЙ, -ая, -ое в разн. знач. диңгеҙ ...ы; 

морской берег диңгеҙ яры; морской бой диңгеҙ 
һуғышы; морекйе растения диңгеҙ үҫемлектәре; 
морской флот диңгеҙ флоты; морская капуста 
диңгеҙ кәбеҫтәһе; морской лев диңгеҙ арыҫланы; 
морской кот диңгеҙ бесәйе; морская свйнка 
диңгеҙ сусҡаһы; морской ёж диңгеҙ терпеһе 
♦ морская болезнь диңгеҙ сире (сайҡалыуҙан)', 
морской волк (об опытном моряке) диңгеҙ 
бүреһе

МОРТИРА ж мортира (ҡыҫҡа кәбәкле ар
тиллерия орудиеһы)', береговая мортира яр 
буйы мортираһы 
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МОТАТЬСЯ
МОРФЁМА ж; лингв, морфема 
М бРФ И Й  м морфий (наркотик матдә) 
МОРФИНЙЗМ м морфинизм (морфийга би- 

релец, наркомания тѳрѳ)
МОРФИНИСТ м морфинист (морфинизм 

менән яфаланыусы, сирләцсе)
МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, -ое морфоло 

гик; морфологический состав слова һүҙҙең мор 
фологик составы

М ОРФОЛбГИЯ ж морфология (1. биол, те
ре организмды, уларҙың агзаларын һәм тупраҡ 
төҙөлөшөн өйрәнецсе фән 2. организм, агза һәм 
тупраҡ төҙөлөшө 3. грам. тел гилемендә грам
матик мәгәнә берәмеге булараҡ һцҙ төр
көмдәрен, һцҙҙәрҙең цҙгәрец ҡагиҙәләрен һәм 
структураһын өйрәнецсе бцлек); морфология 
бактерий бактерияларҙың морфологияһы; экс
периментальная морфология эксперименталь 
морфология; морфология башкйрского языка 
башҡорт теле морфологияһы

МОРЩИНА ж', прям., перен. йыйырсыҡ, 
һыр, сырыш; глубокие морщйны тәрән йыйыр
сыҡтар; морщйны на лбу маңлай һырҙары; мор
щйны под глазами күҙ төбөндәге йыйырсыҡтар; 
морщйны на скатерти ашъяулыҡтағы сырыштар 

МОРЩИНИСТЫЙ, -ая, -ое йыйырсыҡлы, 
сырышлы; морщинистое лицо йыйырсыҡлы бит; 
морщинистые листья растения үҫемлектең сы
рышлы япраҡтары

МОРЩЙНИТЬ несов.; разг. см. морщить 1
МОРЩЙНИТЬСЯ несов.', разг. см. мор

щиться 1, 3
МОРЩИНКА ж (ваҡ) йыйырсыҡ; морщинки 

около глаз күҙ тирәһендәге йыйырсыҡтар
МбРЩ ИТЬ несов. что 1. йыйырыу, йыйыр

сыҡлау, йыйырсыҡландырыу, сирыу, сирылтыу; 
морщить лоб маңлай йыйырыу; морщить лицо 
йөҙ сирылтыу, сырай һытыу; морщить нос танау 
сирыу 2. перен. шаҙралата; ветер морщит воду 
ел һыу өҫтөн шаҙралата

МОРЩИТЬ несов.', разг. (об одежде) йыйы
рылыу, сирышыу, сырышыу, йыйырылып (си
рышып) тороу; платье морщйт күлдәк йыйыры
лып тора; на спинё морщйт безл. кейемдең 
арҡаһы йыйырылып тора

МбРЩ ИТЬСЯ несов. 1. (о коже лица) 
йыйырылыу, йыйырсыҡланыу, һырланыу; лоб 
его морщится маңлайы йыйырыла 2. сирылыу, 
сытрайыу; морщиться от боли ауыртыуҙан сыт
райыу 3. перен. (о воде) шаҙраланыу; вода 
морщится на поверхности һыу өҫтө шаҙралана 

МОРЩИТЬСЯ несов/, разг. см. морщить 
МОРЙК м моряк, диңгеҙсе; моряк торгового 

флота сауҙа флоты морягы
МОРЙЧКА ж 1. см. моряк 2. моряк ҡатыны 
М ОРЯЧбК м; ласк, от моряк 
МОСКАТЁЛЬ ж собир. москатель (химия 

сәнәгәте етештергән әйберҙәрҙе һатыу)

МОСКАТЁЛЬНЫЙ, -ая, -ое москатель ...ы; 
москательные товары москатель тауарҙары; 
москательный киоск москатель киоскыһы 

МОСКИТ м москит (коньяк серәкәйе) 
МОСКИТНЫЙ, -ая, -ое москит ...ы; мос- 

кйтный укус москит тешләүе; москйтная сетка 
москит селтәре (һаҡланыу өсөн)

МОСТ м 1. күпер; железнодорожный мост 
тимер юл күпере; понтонный мост понтон күпер; 
разводной мост айырып, күтәреп ҡуймалы 
күпер 2. тех. (у автомобиля) мост; передний 
мост алғы мост 3. спорт, мост; сделать мост 
мост яһау (төшөү) 4. спец, (зубной протез) мост 

мбстик м 1. уменьш. от мост 1, 3, 4; 
2. (площадка на возвышении) күперсек; капи
танский мостик капитан күперсеге

МОСТИТЬ несов. что түшәү, йәйеү; мостить 
улицу булыжником урамға суйырташ түшәү; 
мостить пол иҙән түшәү

МОСТКИ только мн. баҫма; перед домами 
проложены деревянные мостки өйҙәр алдында 
ағас баҫма һалынған

МОСТОВАЯ ж мостовой, түшәлгән урам 
(урамдың тцшәлгән өлөшө)', булыжная мосто
вая суйырташлы урам; асфальтовая мостовая
асфальт урам

МОСТОВИК м күпер һалыусы (төҙөүсе) 
МОСТОВИНА ж күпер таҡтаһы (бүрәнәһе); 

деревянный мост с качающимися мостовйнами 
бүрәнәләре һелкенеп торған ағас күпер

мостовбй, -ая, -ое күпер ...ы; мостовбй 
пролёт күпер тороғо; мостовые балки күпер 
бағаналары

мостовщйк м юл һалыусы (төҙөүсе, 
түшәүсе) эшсе

МОСТОСТРОЁНИЕ с күперҙәр һалыу (төҙөү) 
МОСЬЕ и МСЬЕ м нескл. әфәнде, мосьё 

(Францияла, революцияға тиклем Рәсәйҙә һ.б. 
ҡайһы бер илдәрҙә ирҙәрҙең исем-фамилияһына 
ҡушып әйтелгән һцҙ йәки ирҙәргә өндәшец 
һцҙе)

МбСЬКА ж; разг. мопс, сәүек эт 
мот м и МОТбВКА ж\ разг. аҡса (мал) 

туҙҙырыусы
МОТАЛЬНЫЙ, -ая, -ое тех. урау ...ы, сыр

мау ...ы; мотальная машина (еп, сым) урау ма
шинаһы

МОТАТЬ I несов. 1. что урау, сырмау; мо
тать нйтки еп сырмау 2. чем\ разг. сайҡау, 
ҡағыу, һелкеү, болғау; мотать хвостом ҡойроҡ 
болғау; мотать головой баш сайҡау ♦ мотать 
(себе) на ус хәтерҙә тотоу, ҡолаҡҡа киртеп 
ҡуйыу

МОТАТЬ II несов. что и без доп.; разг. (не
расчётливо тратить) туҙҙырыу, түгеү, әрәм- 
шәрәм итеү; мотать деньги аҡса туҙҙырыу

МОТАТЬСЯ несов. 1. разг. сайҡалыу, һелке
неү, бәүелеү; мотались вершйны деревьев ағас



МОТЕЛЬ
баштары сайҡала ине 2. прост, һәптәнләп 
(ҡыҙырып) йөрөү; целый день мотаться по горо
ду көнө буйы ҡалала һәптәнләп йөрөү 3. страд, 
от мотать I 1

МОТЁЛЬ м мотель (автотуристар ҡ у
наҡханаһы)

МОТИВ I м 1. сәбәп, һылтау; без всякого мо 
тйва һис бер сәбәпһеҙ 2. дәлил; привестй мотивы 
в пользу своего предложения үҙ тәҡдиме 
файҙаһына дәлилдәр килтереү

МОТИВ II м 1. нигеҙ, төп фекер; основной 
мотйв повести повестың төп фекере 2. му з. көй, 
моң; мотйв пёсни йырҙың көйө

МОТИВЙРОВАТЬ сов., несов. что дәлил 
килтереү, дәлилләү, нигеҙләү; мотивировать от
каз баш тартыуҙы нигеҙләү

МОТИВИРОВКА ж 1. см. мотивировать 
2. дәлилдәр; доказательная мотивировка ышан 
дырырлыҡ дәлилдәр

МОТИВИРОВОЧНЫЙ, ая, -ое дәлилләү 
...ы; мотивировочная часть резолюции резолю 
цияның дәлилләү өлөшө

МОТНУТЬ сов. см. мотать I 2; мотнуть голо
вой баш сайҡап ҡуйыу

МОТНЯ ;/ с (часть невода) битәл, йәтмә, йы
лым тоғо

МОТО... ҡушма һцҙҙәрҙең тцбәндәге мәғә
нәләрҙе белдергән беренсе өлөшө: 1) “мотор
лы ”, мәҫ., мотодрезйна моторлы дрезина; мото
пила моторлы бысҡы; 2 ) “моторлаштырыл
ған”, мәҫ., мотоколбнна моторлаштырылған ко
лонна; 3) “мотоцикл ...ы”, мәҫ., мотоспорт мо
тоцикл спорты

М ОТОБбЛ м\ спорт, мотобол (мотоцикл
дарҙа футбол уйнау)

МОТОВИЛО с; спец. 1. тырпыса (еп, сым 
һ.б. сырмау машинаһы, яйланмаһы)', мотать 
пряжу на мотовйло епте тырпысаға сырмау 
2. мотовило (урғыс машиналарҙа)

мотовствб с аҡса туҙҙырыу (әрәм-шәрәм 
итеү)

мотогбнки мн.; спорт, мотоцикл ярыш
тары, мотоуҙыш

М ОТОДРбМ  м мотодром (мотоциклдарҙы 
һынау һәм ярыш уҙғарыу майҙаны)

мотбк м йомғаҡ, баҫма; мотбк шерсти (бер) 
йомғаҡ йөн

МОТОКРбСС м см. мотопробег 
МОТОМЕХАНИЗИРОВАННЫЙ, ая, ое (о

войсках) мотомеханикалаштырылған, мотомеха- 
низацияланған; мотомеханизйрованная армия
мотомеханизацияланған армия

МОТ ОПЕХбТ А ж мотопехота (моторлаш
тырылған пехота)

МОТОПРОБЁГ м; спорт, мотоярыш, мо
тоуҙыш

М О ТбР м мотор; мотор самолёта самолёт мо
торы

МОТОРИЗАЦИЯ ж см. моторизовать 
МОТОРИЗбВАННЫЙ, ая, ое 1. прич. от 

моторизовать 2. прил. моторлаштырылған; мо
торизованный полк моторлаштырылған полк 

МОТОРИЗОВАТЬ сов., несов. что мотор
лаштырыу (автотранспорт ҡулланыуҙы киң 
йәйелдерец); моторизовать полк полкты мотор
лаштырыу

МОТОРЙСТ м и МОТОРИСТКА ж мотор 
сы, моторист; раббчий-моторйст эшсе-моторсы 

М ОТбРКА ж; разг. моторлы кәмә 
М ОТбРНЫ Й I, -ая, -ое 1. мотор ...ы; мо

торный цех мотор цехы 2. моторлы; моторный 
вагон моторлы вагон

М ОТбРНЫ Й II, -ая, -ое псих., физиол. 
хәрәкәт . ..ы; моторные центры головного мозга 
баш мейеһенең хәрәкәт үҙәктәре; моторные реф
лексы хәрәкәт рефлекстары

МОТОРбЛЛЕР м мотороллер 
МОТОСАНИ только мн. мотосана 
мотоцйкл и уст. МОТОЦИКЛЁТ м мо 

тоцикл, мотоциклет; мотоцйкл с коляской ко
ляскалы мотоцикл

МОТЫГА ж кәтмән, тәпке; деревянная мо
тыга ағас кәтмән; многорядная мотыга күп рәтле 
кәтмән; обработать огород мотыгой йәшелсә 
баҡсаһын тәпке менән эшкәртеү

МОТЫЖИТЬ несов. что кәтмәнләү, тәпке
ләү; мотыжить землю ерҙе тәпкеләү 

МОТЫЛЁК м күбәләк 
МОТЫЛЬ м оҙонморон ҡарышлауығы 
мотылькбвый, -ая, -ое 1. күбәләк ...ы; 

мотыльковые крылышки ваҡ күбәләк ҡанаты 2. в 
знач. сущ. мотыльковые мн.', бот. күбәләк сәс
кәләр

мох м мүк; торфяной мох торф мүге 
♦ мохом обрастй (зарастй, покрыться и т.п.) (о
человеке) мүк менән ҡапланыу (ҡырағайланыу, 
кешелек ҡиәфәтен юғалтыу)

МОХЁР м мохер (ангор кәзәһе йөнө) 
МОХЁРОВЫЙ, -ая, -ое мохер, мохерҙан 

бәйләнгән; мохеровый шарф мохер шарф
МОХНАТЫЙ, -ая, -ое йөнтәҫ; мохнатая со

бака йөнтәҫ эт; мохнатые брови йөнтәҫ ҡаш; мох
натая гусеница йөнтәҫ ҡарышлауыҡ; мохнатая 
шапка йөнтәҫ бүрек; мохнатый халат йөнтәҫ халат 

мохнонбгий, -ая, -ое йөнтәҫ аяҡлы; мох
ноногие лошади йөнтәҫ аяҡлы аттар

МОХОВИК м моховик (көрән төҫлө, 
бәрхәттәй йомшаҡ ҡалпаҡлы бәшмәк)

моховбй, ая, ое 1. мүк ...ы; моховбй по
кров мүк ҡатлауы 2. мүкле; моховое болото 
мүкле һаҙлыҡ

моцибн м саф һауала йөрөү 
МОЧА ж һейҙек, бәүел
МОЧАЛИТЬ несов. что; спец. йыуғысҡа әй- 

ләндереү; мочалить лыко йүкәне йыуғысҡа 
әйләндереү



МРАМОРНЫЙ
МОЧАЛКА ж йыуғыс; тереть спйну мо

чалкой арҡаны йыуғыс менән ышҡыу 
МОЧАЛО с һалабаш
МОЧАЛЬНЫЙ, ая, -ое 1. һалабаш ...ы; мо

чальное производство һалабаш етештереү
2. һалабаш; мочальный матрац һалабаш матрац 

МОЧЕВЙНА ж; хим. мочевина 
МОЧЕВбЙ, -ая, -ое һейҙек ...ы; мочевой пу

зырь һейҙек ҡыуығы
МОЧЕВЫДЕЛЁНИЕ с һейеү, бәүел бүлеп 

сығарыу
МОЧЕГбННЫЙ, -ая, -ое һейҙерткес; моче

гонные средства һейҙерткес дарыуҙар
МОЧЕИСПУСКАНИЕ с см. мочевыделение 
МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое һейҙек 

(бәүел) ...ы; мочеиспускательный канал бә 
үел юлы

М ОЧЁНИЕс 1 . см. мочйть 2 , 3; мочение кож
күн ебетеү 2 . разг. (мочёные продукты) ебе
телгән аҙыҡ

МбЧЕННЫЙ, -ая, -ое прич. от мочйть
МОЧЕНЫЙ, -ая, -ое ебетелгән, ебетеп 

әҙерләнгән; мочёные яблоки ебетелгән алмалар 
МОЧЕОТДЕЛЁНИЕ с бәүел бүленеп сығыу 
МОЧЕТбЧНИК м\ анат. бәүел юлы 
мочильныи, -ая, -ое ебетеү ...ы, сылатыу 

...ы; мочильный чан ебетеү тәпәне
мочйть несоә. 1. кого-что еүешләү, сыла

тыу; мочйть одёжду кейемде сылатыу 2. что 
ебетеү, һыуға батырыу; мочйть бельё кер ебетеү
3. что ебетеү; мочйть клюкву мүк еләген ебетеү 

МОЧИТЬСЯ несоә. 1. һейеү, бәүел бүлеп
сығарыу 2. страд, от мочйть

М бЧКА I ж 1. (часть уха ) йәберсәк, йәр
песәк, ҡолаҡ йомшағы; вдеть серьги в мочки ушей 
ҡолаҡ йәрпесәктәренә алҡалар тағыу 2 . бот. тар
маҡ, суҡ (тамырҙа) 3. (пучок льна) тәрәш, услам 

М бЧКА II ж см. мочйть 2, 3 
МОЧКОВАТЫЙ, ая, ое бот. суҡлы, тар

маҡлы; мочковатый корень суҡлы тамыр
МОЧЬ I несоә. обычно с неопр. 1. -а(-ай) 

алыу; он может понять вас ул һеҙҙе аңлай ала; 
я не могу сказать об этом всем мин был турала 
бөтә кешегә лә әйтә алмайым 2 . мөмкин булыу; 
сегодня ночью он может приехать бөгөн төндә 
уның ҡайтыуы мөмкин ♦ может быть; быть 
может в знач. вводи, сл. ихтимал, бәлки; не 
может быть булмаҫ, булыуы мөмкин түгел

МОЧЬ II ж; прост, (сила) көс, хәл; бежать 
изо всей мочи бөтә көскә йүгереү ♦ мочи нет (не 
стало) түҙер хәл юҡ (ҡалманы)

МОШЁННИК м алдаҡсы, мут ир-ат; мо
шенница ж алдаҡсы, мут ҡатын-ҡыҙ

МОШЕННИЧАТЬ несов. алдау, алдашыу, 
мутлашыу

МОШЕННИЧЕСКИЙ, ая, ое алдаҡсы ...ы, 
мутлыҡ ...ы; мошеннические продёлки мутлыҡ 
эштәре

МОШЁННИЧЕСТВО с алдыҡ, мутлыҡ; со
вершить мошенничество мутлыҡ эшләү 

М бШ КА ж ләпәкәй (һуҡыр) себен 
МОШКАРА ж собир. себен-серәкәй 
МОШНА ж; разг. (богатство, деньги) бай

лыҡ, аҡса ♦ тугая (толстая) мошна у кого 
аҡсаға бай кеше, мал-мөлкәтле кеше; набйть 
мошну байлыҡ йыйыу, кеҫә ҡалынайтыу; трях
нуть мошной аҡса ҡыҙғанмау, аҡса түгеү 
(туҙҙырыу)

МОШ бНКА ж; анат. ҡаҫа 
МОЩЁНИЕ с см. мостить
МОЩЕНЫЙ, -ая, -ое йәйелгән, түшәлгән 

(таш, агас һ.б.У, мощёная улица таш түшәлгән 
урам

мбщи только мн. изге мәйет ♦ живые (хо
дячие) мощи ҡаҡ һөйәк, тере мәйет (ябыҡ ке
шегә ҡарата)

МбЩ НОСТЬ ж 1. (сила) көс, ҡеүәт, ҡеүәт- 
лек, көслөлөк; мощность голоса тауыштың көслө
лөгө 2 . горн. (толщина пласта) ҡалынлыҡ; 
мощность угольного пласта күмер ҡатламының 
ҡалынлығы 3. физ., тех. ҡеүәт; мощность двйга- 
теля двигателдең ҡеүәте 4. мн. мощности етеште
реү объекттары (завод-фабрикалар), ҡеүәттәр; 
производственные мощности етештереү ҡеүәттәре 

МбЩ НЫЙ, -ая, -ое 1. (сильный) көслө, 
ҡеүәтле; мощный удар көслө удар; мощный мо
тор ҡеүәтле мотор; мощный конь көслө ат 
2. киң, ҡалын, көслө, ҙур, мөһабәт; мощные 
плёчи киң яурындар; мощная шёя ҡалын елкә 
(муйын); мощные руки көслө ҡулдар; мощный 
дуб мөһабәт имән 3. горн. (плотный, массив
ный) ҡалын; мощные пласты каменной соли таш 
тоҙоноң ҡалын ҡатламдары

МОЩЬ ж көс, ҡеүәт; физйческая мощь фи 
зик көс; боевая мощь хәрби көс; мощь мотора 
моторҙың ҡеүәте

мбющий, -ая, -ее 1. прич. от мыть 
2 . прил. йыуа торған, йыуыуға ҡулланылған; 
моющие средства йыуыуға ҡулланылған әй- 
берҙәр

МОЙ ж мест. см. мой
МРАК м ; прям., перен. ҡараңғылыҡ; ночной 

мрак төн ҡараңғылығы; мрак на душё күңелдә 
ҡараңғылыҡ ♦ покрыто мраком неизвестности
билдәһеҙлек пәрҙәһе менән ҡапланған

МРАКОБЁС м аң-белем (яңылыҡ) дошманы 
МРАКОБЁСИЕ с аң-белемгә (яңылыҡҡа) 

дошманлыҡ
МРАМОР м мәрмәр; памятник из мрамора

мәрмәрҙән яһалған һәйкәл
м р а м о р н ы й , -ая, -ое 1. мәрмәр, мәр

мәрҙән яһалған; мраморная плита мәрмәр плита 
2. мәрмәргә оҡшаш; мраморные узоры мәрмәргә 
оҡшаш биҙәктәр 3. перен. мәрмәрҙәй аҡ; 
мраморные руки мәрмәрҙәй аҡ ҡулдар



МРАЧНЕТЬ
МРАЧНЁТЬ несоө. ҡараңғыланыу; мрачнеет 

нёбо күк йөҙө ҡараңғылана бара; мрачнеет его 
лицо уның йөҙө ҡараңғылана бара

МРАЧНОСТЬ ж 1. ҡараңғылыҡ; мрачность 
пасмурного дня болотло көндөң ҡараңғылығы 
2. күңелһеҙлек, яманһыулыҡ; мрачность мыслей 
уйҙарҙың күңелһеҙлеге

МРАЧНЫЙ, -ая, -ое 1. ҡараңғы; мрачная 
ночь ҡараңғы тон; мрачное лицо ҡараңғы сырай 
2. перен. ауыр, шомло, ҡара; мрачные времена 
ауыр ваҡыттар

МСТИТЕЛЬ м үс алыусы (ҡайтарыусы) 
♦ народные мстйтели высок, халыҡ үс алыусы
лары, партизандар

МСТИТЕЛЬНОСТЬ ж үс алыусанлыҡ, кенә 
ҡыуыу санлыҡ

МСТЙТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое үс алыусан (ҡай- 
тарыусан), кенә ҡыуыусан, кенәсел; мститель
ный человек кенәсел кеше

МСТИТЬ несоө. кому-чему үсләшеү, үс алыу 
(ҡайтарыу); мстить врагу дошмандан үс алыу; 
мстить за оскорбление мыҫҡыл иткән өсөн үс 
ҡайтарыу

МУАР м муар (ялтырауыҡлы туҡыма) 
МУАРОВЫЙ, -ая, -ое 1. муар ...ы; муаровое 

платье муар күлдәк 2. муар төҫлө, ялтыра
уыҡлы; муаровая поверхность моря диңгеҙҙең 
өҫтө муар төҫлө

М УДРЕНб и МУДРЁНО 1. нареч. аңла
йышһыҙ; говорйть мудрёно аңлайышһыҙ һөйләү 
2. в знач. сказ., безл. мудрено ғәжәп; не мудре
но ғәжәп түгел; не мудрено, что она скучает по 
друзьям уның дуҫтарын һағыныуы ғәжәп түгел 

МУДРЕНЫЙ, -ая, -ое разг. 1. аңлауы ауыр, 
ауыр аңлайышлы; мудрёный стиль ауыр 
аңлайышлы стиль; мудрёные имена ауыр 
аңлайышлы исемдәр 2. ҡыйын, ҡатмарлы; муд
рёная задача ҡатмарлы мәсьәлә 3. сәйер, 
хикмәтле; мудрёный старик сәйер ҡарт

МУДРЁЦ м фекер эйәһе, ҙур ғилем эйәһе, 
бик аҡыллы кеше

МУДРИТЬ несов.; разг. аҡыл һатыу, хикмәт 
сығарыу, хикмәтләндереү, әллә ниҙәр ҡыланды
рыу; мудрить с решением задачи мәсьәләне әллә 
ниҙәр ҡыландырып сисеү

МУДРОСТЬ ж 1. тәрән (ҙур) аҡыллылыҡ, 
тәрән мәғәнәлелек; мудрость учёного ғалимдың 
тәрән аҡыллылығы; мудрость пословицы 
мәҡәлдең тәрән мәғәнәлелеге 2. разг. ҡатмарлы
лыҡ; в этом деле особой мудрости нет был эштә 
әллә ниндәй ҡатмарлылыҡ юҡ ♦ зуб мудрости 
аҡыл теше

МУДРСТВОВАНИЕ с; разг. см. мудр
ствовать

МУДРСТВОВАТЬ несов/, разг. см. мудрить 
м Уд р ы й , -ая, -ое тәрән аҡыллы, төплө, 

дөрөҫ; мудрый человек тәрән аҡыллы кеше; 
мудрая политика (тәрән) аҡыллы сәйәсәт;

мудрые слова (тәрән) аҡыллы һүҙҙәр; мудрое 
решение дөрөҫ ҡарар

МУЖ м 1. (мн. мужья) ир; му ж моей под
р а н  әхирәтемдең ире 2. (мн. мужй) уст., вы
сок. ир (кеше); почтённые мужй оло ир кешеләр 
3. (мн. мужй) эшмәкәр; учёный муж фән
эшмәкәре

МУЖАНИЕ с см. мужать
МУЖАТЬ несоө. 1. (үҫеп) етеү, буйға етеү; 

парень растёт, мужаёт егет үҫә, буйға етә 2. пе
рен., высок, көсәйә (нығый) барыу; мужает мо
лодая страна йәш ил нығына

МУЖАТЬСЯ несов. нығыныу, көсәйеү 
МУЖ ЕЛбЖСТВО с; книжн. см. педерастия 
МУЖЕНЕНАВИСТНИЦА ж ирҙәрҙе күрә 

алмаусы ҡатын-ҡыҙ
М УЖ ЕПОДбБНЫ Й, ая, ое 1. ирҙәүкә; му 

жеподббная жёнщина ирҙәүкә ҡатын 2. ирҙәргә 
(ир кешегә) оҡшаған, ирҙәргә хас, ир кеше һы
маҡ; мужеподобное лицо ирҙәргә оҡшаған йөҙ 

МУЖЕСТВЕННОСТЬ ж ҡыйыулыҡ, батыр
лыҡ, егетлек; мужественность воина һуғышсы
ның батырлығы; проявйть мужественность егет
лек күрһәтеү

МУЖЕСТВЕННЫЙ, -ая, -ое батыр, ҡыйыу, 
йөрәкле; мужественный человёк йөрәкле кеше; 
мужественный взгляд ҡыйыу ҡараш

МУЖЕСТВО с ҡыйыулыҡ, батырлыҡ, йөрәк- 
лелек; проявйть мужество батырлыҡ күрһәтеү 

МУЖИК м 1. у cm. (крестьянин) ауыл ке
шеһе, мужик 2. прост, (мужчина) ир, ир кеше; 
дёльный мужйк эшлекле ир

м у ж и к о в а т ы й , -ая, -ое (грубоватый, 
простоватый) бер ҡатлы, артыҡ ябай, тупаҫ, 
килбәтһеҙ; мужиковатое обращёние тупаҫ мөғә
мәлә; мужиковатая походка килбәтһеҙ атлап 
йөрөү

МУЖИЦКИИ, -ая, -ое 1. уст., прост. 
крәҫтиән(дәр) ...ы; мужицкая изба крәҫтиән 
өйө; мужйцкий сын крәҫтиән улы 2. килбәтһеҙ, 
тупаҫ; мужицкая наружность килбәтһеҙ тышҡы 
ҡиәфәт; мужйцкое обращёние тупаҫ мөғәмәлә 

М УЖ СКбЙ, -ая, -ое 1. ир(ҙәр) ...ы, ир-ат 
...ы; мужской костюм ирҙәр костюмы; мужская 
компания ир-ат компанияһы 2. ирҙәргә хас, 
ирҙәрҙеке кеүек; мужской поступок ирҙәргә хас 
ҡыланыш ♦ мужская рйфма лит. ирҙәр риф
маһы (баҫым һуңгы ижеккә төшкән рифма) 

МУЖЧИНА м ир, ир кеше, ир-ат 
МУЗА ж 1. муза (миф. борошо гректарҙа 

фән һәм сәшәтте яҡлаусы) 2. трад.-поэт. 
илһам, шиғри, ижади

МУЗЕЕВЁД м музей белгесе 
МУ ЗЕЕВЁ ДЕНИЕ с музей фәне, музей ғилеме 
М УЗЁЙ м музей; краевёдческий музёй  

тыуған яҡты өйрәнеү музейы
МУЗЁЙНЫЙ, -ая, -ое музей ...ы; музёйный 

экспонат музей экспонаты ♦ музейная редкость:



МУРАВА
1) бик һирәк осрай торған нәмә; 2 ) upon, хан за
манынан ҡалған кәрәкһеҙ нәмә

МУЗИЦИРОВАНИЕ с см. музицировать 
М УЗИЦЙРОВАТЬ несов. музыка менән 

шөғөлләнеү, музыка ҡоралында уйнау; музи
цировать вечерами кистәрен музыка менән 
шөғөлләнеү

МУЗЫКА ж 1. музыка, көй, моң; инструмен
тальная музыка инструменталь музыка; музыка 
Чайковского Чайковский музыкаһы; приятная 
музыка күңелле көй 2. перен. моң, аһәңлелек, 
көй; музыка стиха шиғырҙың аһәңлелеге

МУЗЫКАЛЬНОСТЬ ж 1. музыкаға һәләтле 
(зирәк) булыу; музыкальность ребёнка баланың 
музыкаға һәләтле булыуы 2 . көйлөлөк, моңло
лоҡ; музыкальность произведения әҫәрҙең 
көйлөлөгә (ҡолаҡҡа ятышлы булыуы)

МУЗЫКАЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. музыка ...ы; 
музыкальная школа музыка мәктәбе 2. музы
каль, моңло; музыкальный образ музыкаль об
раз; музыкальный голос моңло тауыш 3. музы
каға һәләтле; музыкальный ребёнок музыкаға 
һәләтле бала ♦ музыкальная комедия музыкаль 
комедия, оперетта

МУЗЫКАНТ м музыкант 
МУЗЫКОВЁД м музыковед, музыка белгесе 
МУЗЫКОВЁДЕНИЕ с музыка фәне 
МУЗЫКОЗНАНИЕ с см. музыковедение 
М^КА ж яфа, ғазап, интегеү; муки ревности 

көнләшеү ғазаптары; муки творчества ижад 
ғазаптары ♦ мука мученическая бик ныҡ инте
геү (яфаланыу)

МУКА ж он; пшенйчная мука бойҙай оно; 
фосфоритная мука фосфорит оно

МУКОМбЛ м тирмәнсе, он тартыусы 
МУКОМОЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. он тартыу 

(етештереү); мукомольная промышленность он 
етештереү сәнәғәте 2. тирмән ...ы; мукомольный 
жёрнов тирмән ташы

МУКОМбЛЬНЯ ж он тартыу предприятиеһы 
(бинаһы), тирмән

МУКСИН м муксун (балыҡ)
МУЛ м ҡасыр
МУЛАТ м и МУЛАТКА ж мулат (негр менән 

аҡ тәнле кеше ҡушылыуынан тыуган быуын) 
МУЛИНЁ с нескл. мулинә; вышить салфетку 

цветным мулине төҫлө мулинә менән сигеү 
м у л л А м мулла
МУЛЬТИМИЛЛИОНЁР м мультимиллионер 
МУЛЬТИПЛИКАТОР м мультипликатор 

(1. кцп объективлы фотокамера 2. мультипли
кация буйынса белгес)

МУЛЬТИПЛИКАЦИбННЫЙ, ая, ое кино. 
мультипликацион; мультипликационный фильм 
мультипликацион фильм

МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ ж\ кино, мультипли
кация (1. хәрәкәттең айырым моменттарын 
кцрһәтецсе һцрәттәрҙән төшөрөп алышан

фильм, шулай төшөрөлә торган һцрәттәр 
йәки ҡурсаҡтар 2. шундай ысул менән тө
шөрөлгән фильм)

МУЛЬТФИЛЬМ м\ кино, мультфильм, 
йәнһүрәт

М^ЛЬЧА ж; с.-х. мульча (сцп цләне цҫмәһен 
һәм дым кипмәһен өсөн тупраҡҡа йәйелә 
торган материал: торф, һалам, тиреҫ, ҡагыҙ) 

МУЛЬЧИРОВАНИЕ с; с.-х. см. мульчй 
ровать

МУ ЛЬЧЙРОВАТЬ сов., несов. что; с.-х. 
мульча ҡаплау, мульча йәйеү; мульчировать 
озимую пшеницу ужым бойҙайы баҫыуына муль
ча йәйеү

МУЛЙЖ м муляж (әйберҙәрҙең натураль 
ҙурлыҡтағы моделе)', восковой муляж яблока 
балауыҙҙан (яһалған) алма муляжы

МУМИЕ с нескл. мумиё (тау бәлзәме, дауа
ланыу өсөн ҡулланыла)

м у м и ф и к Ац и я  ж см. мумифицировать 
МУМИФИЦИРОВАТЬ сов., несов. что му- 

миялау, мумияға әйләндереү (мәйетте)
МУМИФИЦИРОВАТЬСЯ 1. сов., несов. му- 

мияланыу, мумияға әйләнеү 2. несов. страд, от 
мумифицйровать

М^МИЯ I ж мумия (1. серемәйенсә һаҡ
ланған мәйет 2. кцсм. кипкән мәйеткә оҡшаған 
кеше, цтә ябыҡ кеше)

М^МИЯ II ж мумия (ҡыҙыл төҫтәге бу
яуҙың бер төрө)

МУНДЙР м мундир; офицерский мундйр
офицер мундиры; парадный мундйр парад мун
диры ♦ картошка в мундйре ҡабығы менән бе
шерелгән картуф

МУНДШТУК м 1. мөштөк; янтарный мунд
штук гәрәбә мөштөк; мундштук флейты флейта 
мөштөгө 2. (удила) ауыҙлыҡ, айыссыҡ; лошадь 
грызёт железо мундштука ат ауыҙлыҡ тимерен 
сәйнәй

МУНИЦИПАЛИЗАЦИЯ ж муниципализа
ция (айырым кешеләр ҡулындағы ерҙең, мөл
кәттең хөкцмәт тарафынан урындағы цҙида- 
ра ҡарамағына бирелеце)

МУНИЦИПАЛИЗИРОВАТЬ сов., несов. 
что муниципалләштереү

МУНИЦИПАЛИТЕТ м муниципалитет 
(урындағы цҙидара)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. муниципа
литет ...ы; муниципальное здание муниципали
тет бинаһы 2. муниципалләштерелгән; муници
пальная собственность муниципалләштерелгән 
милек

МУРАВА I ж ҡуйы йәшел (хәтфә) үлән; тро
па, заросшая муравой хәтфә үлән менән 
ҡапланған һуҡмаҡ

МУРАВА II ж\ спец, (глазурь) мурава (бал
сыҡтан эшләнгән һауытты ялтырата тор
ған лак)



МУРАВЕЙ
МУРАВЁЙ м ҡырмыҫҡа; лесной муравей ур

ман ҡырмыҫҡаһы
МУРАВЕЙНИК м 1. ҡырмыҫҡа иләүе 

2. (м е д в е д ь ) ҡырмыҫҡа айыуы
МУРАВИТЬ н ес о ә . чт о; сп ец , мурава менән 

ҡаплау (ялтыратыу); муравить посуду һауыт- 
һабаны мурава менән ялтыратыу

МУРАВЛЕНЫЙ, -ая, -ое сп ец , мурава менән 
ялтыратылған, мурава (ялтырауыҡ) йүгертелгән; 
муравленый изразец мурава йүгертелгән сынаяҡ 
кирбес (кафель)

МУРАВЬЁД м ҡырмыҫҡа ашаусы 
МУ Р АВЬЙНЫИ, -ая, -ое ҡырмыҫҡа ...ы; му- 

равьйные яйца ҡырмыҫҡа йомортҡалары ♦ му- 
равьйная кислота ҡырмыҫҡа кислотаһы; мура 
вьйный спирт ҡырмыҫҡа спирты

МУРАШКИ: мурашки бегают по спине (по 
телу и т.п.) тән сымырлай 

МУРЗА м; ист . мырҙа
МУРЛЫКА л  и ж; р а з г .  мыяуҡай, мыяубикә 
МУРЛЫКАНЬЕ с  см. мурлыкать
МУРЛЫКАТЬ н ес о ә . 1. мырлау, мырылдау, 

мыр-мыр итеү (килеү); котёнок мягко мурлычет
бесәй балаһы йомшаҡ ҡына мырылдай 2. чт о  и 
б е з  д о п .; п ер ен ., р а з г .  әкрен генә көйләү, 
мөңгөрләү

МУРОВАТЬ н ес о ә . чт о  таш (кирбес) менән 
ҡаплау; муровать стену таш стена ҡуйыу

МУРУГИЙ, ая, ое (о м аст и ж и во т н ы х ) 
көрән, ҡара көрән; муругий бык көрән үгеҙ 

МУСКАТ м 1. (м уск ат н ы й  о р е х )  мөшкәт, 
мөшкәт сәтләүеге; толочь в ступе корйцу и мус
кат килелә дәрсен һәм мөшкәт төйөү 2. (с о р т  в и 
н о г р а д а )  мөшкәт; гроздья муската мөшкәт 
тәлгәштәре 3. (с о р т  в и н а )  мөшкәт; бокалы со 
сладким мускатом шәрбәтле мөшкәт һалынған 
бокалдар

МУСКАТНЫЙ, -ая, -ое мөшкәт ...ы; мус
катный сорт винограда йөҙөмдөң мөшкәт сорты; 
мускатное вино мөшкәт шарабы ♦ мускатный
орёх мөшкәт сәтләүеге

МУСКУЛ м мускул, һум ит; развитые муску
лы ныҡ үҫешкән мускулдар

МУСКУЛАТУРА ж  мускулатура, мускулдар; 
развивать мускулатуру мускулдарҙы нығытыу 

МУСКУЛИСТЫЙ и р а з г .  МУСКУЛЙС 
ТЫЙ, -ая, -ое ныҡ мускуллы; мускулистое тёло 
ныҡ мускуллы кәүҙә

МУСКУЛЬНЫЙ, -ая, -ое мускул ...ы; мус
кульная сила мускул көсө

м Ус к у с  м мисек ( е ҫ л е  м ат д ә, п ар ф ю м ер и 
я л а  ҡ у л л а н ы л а )

МУСКУСНЫЙ, -ая, -ое мисек ...ы; мускус
ный запах мисек еҫе; мускусная железа ми
сек биҙе

МУСЛИН м муслин (т у ҡ ы м а); шёлковый 
муслйн ебәк муслин

МУСЛЙНОВЫЙ, -ая, -ое муслин ...ы; мус
линовая ткань муслин туҡыма; муслиновое 
платье муслин күлдәк

МУСбЛИТЬ н е с о в .;  р а з г .  1. чт о  төкөрөкләү, 
һыулау; рисовать, мусоля карандаш ҡәләмде 
төкөрөкләп һүрәт төшөрөү 2. чт о  төкөрөкләп 
бысратыу; мусолить книгу китапты төкөрөкләп 
бысратып бөтөрөү 3. чт о  и б е з  д о п .; п ер ен . оҙаҡ 
тылҡыу, күп һөйләү; мусолить один и тот же во
прос бер үк нәмәне оҙаҡ тылҡыу (һөйләү)

МУСОР м сүп, сүп сар; чистить от мусора 
сүп-сарҙан таҙартыу

МУСОРИТЬ н ес о в . сүпләү 
МУСОРНЫЙ, -ая, -ое 1. сүп ...ы, сүп-сар 

...ы; мусорная куча сүп сар өйөмө; мусорное 
ведро сүп биҙрәһе 2. р а з г .  сүпле, сүп-сарлы 

М УСОРОПРОВбД м сүп сығарыу торбаһы, 
сүп үткәргес

МУСОРОУБбРОЧНЫЙ, ая, ое сүп йыйыу
...ы; мусороуборочная машина сүп йыйыу ма 
шинаһы

МУСС м мусс (ел әк -ем еш т ән  ә ҙ ер л ә н гә н  
т ат л ы  аш а м л ы ҡ ); яблочный мусс алма му сы 

МУССИРОВАТЬ н ес о ә . 1. чт о; сп ец , ( в з б и 
ва т ь  п ен у )  күпертеү, ҡабартыу; муссйровать 
напйток эсемлекте күпертеү 2. сп ец . бызырлау; 
вино муссйрует шарап бызырлап тора 3. чт о; 
п ер ен ., книж н. ҡабартыу, арттырып ебәреү; 
муссйровать опасения шикләнеүҙәрҙе арттырып 
ебәреү

М УССбН м муссон (й ә й  д и ң ге ҙ ҙән , ҡы ш  
ҡ о р о  ер ҙ ән  иҫкән  ел ) ; лётний муссон йәйге 
муссон

МУСТАНГ м мустанг, ҡырағайланған өй аты 
МУСУЛЬМАНИН м и МУСУЛЬМАНКА ж

мосолман
МУСУЛЬМАНСКИЙ, -ая, -ое мосолман ...ы; 

мусульманские обычаи мосолман ғөрөф- 
ғәҙәттәре

МУСУЛЬМАНСТВО с  мосолманлыҡ, ислам 
МУТАГЁН м; сп ец , мутаген (м у т ац и я  

т ы у ҙы р а  т о р га н  ш а р т т ар )
МУТАНТ м; б и ол . мутант (м ут ац ия ни

г е ҙ е н д ә  т ы у ган  х а й у а н  й әк и  ц ҫем лек ); мутанты 
пшенйцы бойҙай мутанттары

МУТАНТНЫЙ, ая, ое б и ол . мутант; му
тантные сорта пшенйцы бойҙайҙың мутант 
сорттары

МУТАЦИбННЫЙ, -ая, -ое мутация ...ы; му
тационные изменения мутация үҙгәрештәре 

МУТАЦИЯ ж  мутация (1. б е р ә й  нәм әнең  
кинәт  ц ҙгәр ец е  2. б и о л . ор ган и зм д ы ң  ҡ а п ы л  х а 
си л  б у л га н  ген ет и к  ц ҙен сәл ек т әр ен ең  ц ҙгәр ец е  
3. б а л и г  б у л ы у  о с о р о н д а  цҫм ер м а л а й ҙа р  т а у ы 
ш ы ны ң ҡ а п ы л  ц ҙ гәр ец е )

МУТИТЬ н ес о ә . 1. чт о  болғансыҡлау; му
тить воду һыуҙы болғансыҡлау 2. к ого-чт о; п е 
р ен . болғатыу, болартыу; мутйть народ халыҡты 
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МУШТРОВАТЬ
болартыу 3. что; перен. томалау, ҡараңғылау; 
боль мутйт сознание һыҙланыу зиһенде томалай
4. кого безл.; разг. күңел болғаныу; меня мутйт 
от этого запаха был еҫтән күңелем болғана 

МУТИТЬСЯ несоә. 1. болғансыҡланыу; вода 
мутйтся һыу болғансыҡлана 2. перен. томала
ныу, ҡараңғыланыу; мысли мутйтся уйҙар тома
лана 3. страд, от мутйть 1 ♦ мутйтся в голове 
баш әйләнә; мутйтся свет в глазах күҙ алды 
ҡараңғылана

МУТНЁТЬ несов. см. мутиться 1, 2
мутный, -ая, -ое 1. болғансыҡ, буръяҡ; 

мутная вода болғансыҡ һыу 2. тоноҡ, үтә 
күренмәй торған; мутное стекло тоноҡ быяла; 
мутные глаза тоноҡ күҙҙәр 3. томанлы, бөләң
герт; мутное небо күк йөҙө бөләңгерт 4. перен. (о 
сознании, разуме) томанлы, сыуалсыҡ, ҡараңғы, 
тонған; мутная голова тонған баш ♦ в мутной во
де рыбу ловйть болғансыҡ һыуҙа балыҡ тотоу 
(кеше ҡазаһынан файҙаланып ҡалыу)

МУТбВКА ж 1. бот. таҡыя, суҡ (цҫем- 
лектәрҙә); верхняя мутовка дерева задержива
ет на себе падающий снег ағастың өҫкө таҡыяһы 
яуған ҡарҙы үҙендә тотоп ҡала 2 . болғауыс, 
бешкәк; взбивать кумыс мутовкой бешкәк менән 
ҡымыҙ бешеү

М У ТбН  м мутон (махсус эшкәртелгән 
һарыҡ тиреһе); воротнйк из мутона мутон яға 

МУТбНОВЫЙ, -ая, -ое мутон, мутондан те
гелгән; мутбновая шуба мутон тун

МУТОРНО і .  нареч. см. муторный 2. в знач. 
сказ., безл.; прост, күңелһеҙ, эс бошорғос, 
яманһыу; на душе муторно күңелдә яманһыу 

МОТОРНЫЙ, -ая, -ое прост, эс бошорғос, 
күңелһеҙ; муторное состояние эс бошорғос хәл; 
муторная работа күңелһеҙ эш

МУТЬ ж 1. ҡуйырыҡ, юшҡын, ултырма 2. пе
рен. томан, буталсыҡ уйҙар; муть в голове баш
та буталсыҡ уйҙар 3. перен., разг. юҡ (буш) 
нәмәләр, юҡ бар; в голову лезет всякая муть 
башҡа һәр төрлө юҡ-бар инә

М УФ ЛбН м муфлон (Урта дицгеҙ ут
рауҙарында йәшәгән ҡырагай һарыҡ)

МУФТА ж муфта; держать руки в муфте 
ҡулдарҙы муфта эсендә тотоу; кабельная муфта 
тех. кабель тоташтырыусы муфта

МУФТИЙ м мѳфтѳй (мосолмандарҙа дини 
идара башлыгы)

М^ХА ж себен; комнатная муха ой себене 
♦ мухи мрут (дохнут) күңелһеҙ, эс бошоу; мухи 
не обйдит кто себенде лә рәнйетмәҫ, кешегә тыр
наҡ осондай ҙа зыяны юҡ (йыуаш кешегә ҡара
та); делать из мухи слона төймәне дөйәләй итеү; 
(какая) муха укусйла кого ниндәй себен тешләне 
(кәйефе киткән, асыулы кешегә ҡарата)

МУХОЛбВКА ж 1. себен тотҡос (яйланма) 
2. зоол. себен турғайы 3. бот. тырҡыш, себен 
аулаусы (цлән)

М УХОМ бР м мухомор (бәшмәк); ярко- 
красный мухомор асыҡ ҡыҙыл төҫтәге мухомор 

М УХбРТЫ Й, -ая, -ое (о масти лошади) 
кир; мухортый конь кир ат

МУЧЁНИЕ с ыҙа, ғазап, яфа, михнәт; му
чения ревности көнләшеү ғазаптары

МУЧЕНИК м и МУЧЕНИЦА ж ыҙа (ғазап, 
яфа) сигеүсе

МУЧЕНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое интеккән, яфа 
сиккән, ғазаплы; мученическая смерть ғазаплы 
үлем; мученический вид интеккән ҡиәфәт

МУЧЕНИЧЕСТВО с ыҙа күреү, интегеү, яфа 
сигеү; обречь на мученичество яфа сигеүгә ду 
сар итеү, яфаға һалыу

МУЧЙТЕЛЬ м и МУЧЙТЕЛЬНИЦА ж ин
тектереүсе, яфалаусы, ғазаплаусы

МУЧИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое интектергес, ға
заплы, яфалы, ауыр (кисерешле); мучйтельная 
зубная боль интектергес теш һыҙлауы; му- 
чйтельный вопрос ауыр, ғазаплы мәсьәлә

мУчить несов. кого-что интектереү, ғазап
лау, яфалау, яфаландырыу, ыҙалау, ыҙалатыу, 
йонсотоу; мучит зубная боль теш һыҙлау ыҙала
та; мучить голодом астан интектереү; мучить тя
жёлой работой ауыр эш менән йонсотоу

МУЧИТЬСЯ несов. интегеү, яфаланыу, яфа 
сигеү, газапланыу, ыҙаланыу, ыҙа сигеү; мучить
ся от головной боли баш ауыртыуҙан интегеү; 
мучиться сомнениями икеләнеүҙәр менән ға
запланыу

МУЧНИСТЫИ, -ая, -ое 1. онло, крахмаллы; 
мучнйстое зерно онло ашлыҡ; мучнйстый кар
тофель крахмаллы картуф 2. онға оҡшаш; муч
нйстый налёт на растении үҫемлектәге онға 
оҡшаш ҡатлам ♦ мучнйстая роса онло ысыҡ 
(цҫемлек ауырыуының төрө, ота оҡшаш ҡат
лам барлыҡҡа килә)

М УЧНбЙ, ая, ое 1. он ...ы; мучной мешок 
он тоғо; мучной склад он келәте 2. ҡамыр ...ы; 
мучные блюда ҡамыр ашамлыҡтары 3. в знач. 
сущ. мучное с ҡамыр ашы

МУШИНЫИ, -ая, -ое себен ...ы; мушйный 
рой себен өйөрө; мушйное жужжание себен 
безелдәүе

МУШКА I ж 1. уменьш. от муха 
2. (искусственная родинка) яһалма миң; мушка 
на левой щеке һул биттәге яһалма миң

МУШКА II ж; воен. сәп, мушка; мушка ру
жья мылтыҡ мушкаһы

МУІІТКЁТ м мушкет (борошо мылтыҡ төрө) 
МУШКЕТЕР м; ист. мушкетер (мушкет 

менән ҡоралланған һалдат)
МУШМУЛА ж мүшмел; заросли мушмулы 

мүшмел ҡыуаҡлығы; варенье из мушмулы 
мүшмел ҡайнатмаһы

МУШТРА ж муштра (тәрбиә ысулы) 
МУШТРОВАТЬ несов. кого-что муштралау 

(таяҡ менән өйрәтец); муштровать солдат һал



МУЭДЗИН
даттарҙы муштралау; муштровать учеников 
уҡыусыларҙы муштралау 

МУЭДЗЙН м мәзин
МЧАТЬ несов. 1. кого-что елдереү, сапты

рыу, елдереп барыу, елдертеп алып барыу; 
лошади мчали всадников һыбайлыларҙы аттар 
елдертеп алып барҙы 2. см. мчаться

МЧАТЬСЯ несов. 1. елдереү, сабыу, бик тиҙ 
(шәп) барыу; мчаться на конё атта сабыу; поезд 
мчйтся поезд бик шәп бара 2. перен. (о времени) 
тиҙ үтеү (уҙыу); годы мчатся йылдар тиҙ үтә; 
мчйтся время ваҡыт тиҙ уҙа

МШАНИК м мүкләп (күтәрелгән) һарай; по
строить мшаник мүкләп һарай эшләү

мшистыи, -ая, -ое 1. мүкле, мүк баҫҡан; 
мшйстое болото мүкле һаҙлыҡ 2. мүккә оҡшаш; 
мшйстая трава мүккә оҡшаш үлән

МЩЁНИЕ с 1. см. мстить; мщение за обйду 
рәнйеткән өсөн үс алыу 2 . (.месть) үс

МЫ мн. (нас, нам, нас, нами, о нас) мест. 
беҙ; нас было двое беҙ икәү инек

МЫКАТЬ: горе мыкать интегеү, ғазап (яфа, 
михнәт) сигеү

МЫКАТЬСЯ несов.', прост, интегеп (ғазап 
сигеп) йөрөү, нужа күреү; мыкаться по свету 
йортһоҙ-ерһеҙ ғазап сигеп йөрөү

МЫЛИТЬ несов. кого-что һабын һөртөү, 
һабынлау; мылить руки ҡулды һабынлау; 
мылить воду һыуҙы һабынлау

МЫЛИТЬСЯ несов. 1. (мылитъ себя) һабын- 
ланыу; мылиться с головы до ног баштан аяҡҡа 
тиклем һабынланыу 2. күбекләнеү; это мыло хо
рошо мылится был һабын һәйбәт күбекләнә; 
мягкая вода хорошо мылится йомшаҡ һыу 
һәйбәт күбекләнә 3. страд, от мылить

мылкии, -ая, -ое яҡшы күбекләнә торған; 
мылкое мыло яҡшы күбекләнә торған һабын 

МЫЛО с 1. һабын; жйдкое мыло шыйыҡ 
һабын; хозяйственное мыло кер һабыны; туа
летное мыло еҫле һабын, күҙ һабыны 2. (белая 
пена у лошади) аҡ күбек (ҡыҙыу сапҡан атта); 
кони в мыле аҡ күбеккә батҡан аттар 

МЫЛОВАР м һабын ҡайнатыусы 
МЫЛОВАРЁНИЕ с һабын ҡайнатыу, һабын 

етештереү
МЫЛОВАРЕННЫЙ, ая, ое һабын .. .ы; мы

ловаренный завод һабын заводы; мыловаренная 
промышленность һабын (етештереү) сәнәғәте; 
мыловаренный чан һабын ҡайнатыу шаңы

МЫЛОВАРНЯ ж : һабын (етештереү) пред
приятиеһы

МЫЛЬНИЦА ж с һабын һауыты; мыльница из
пластмассы пластмасса һабын һауыты

МЫЛЬНЫЙ, ая, ое һабын ...ы, һабынлы; 
мыльный запах һабын еҫе; мыльная вода һабын 
лы һыу; мыльные руки һабынлы ҡулдар 
♦ мыльный пузырь буш ҡыуыҡ (буш нәмә, буш

хыял); мыльный корень бот. һабын үләйенең 
тамыры

МЫЛЬНЙНКА ж һабын үләне
мыс м ; геогр. морон; мыс врезается в реку

морон йылғаға инеп тора
МЫСЛЕННЫЙ, -ая, -ое уйҙағы, күңелдәге, 

баштағы; мысленный образ уйҙағы образ
мыслимый, -ая, -ое булыуы мөмкин бул

ған, башҡа һыйҙыра алырлыҡ булған ♦ мысли
мое ли дело? был эштең булыуы мөмкинме?

МЫСЛИТЕЛЬ м фекер (аҡыл) эйәһе, тәрән 
аҡыллы кеше; древние мыслители боронғо аҡыл 
эйәләре

МЫСЛЙТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое фекерләү ...ы, 
фекер йөрөтөү ...ы; мыслительные способности 
человека кешенең фекер йөрөтөү һәләттәре 

МЫСЛИТЬ несов. фекерләү, уйлау, фекер 
(уй) йөрөтөү; правильно мыслить дөрөҫ фекер 
йөрөтөү

МЫСЛИТЬСЯ несов. уйланыу, фекер 
йөрөтөү, күҙ алдына килтереү; раньше такой 
разговор и мыслиться не мог элек шундай 
һөйләшеүҙе күҙ алдына ла килтерергә мөмкин 
түгел ине

МЫСЛЬ ж 1. фекерләү, фекер йөрөтөү; ход 
мысли фекер йөрөтөү юлы 2. фекер, аҡыл, идея; 
глубокая мысль тәрән фекер 3. белем, фекер, 
фекерләү; конструкторская мысль конструк
торҙар фекере; технйческая мысль техник фе
керләү 4. уй; погрузиться в мысли уйға батыу 
5. мн. мысли (убеждения) фекер, ҡараш; расхо
ждения в мыслях ҡараштағы айырымлыҡтар 

мыслящий, -ая, -ее 1. прич. от мыслить 
2 . прил. аҡыллы, дөрөҫ фекерләүсе, фекерле; 
мыслящий человек фекерле (һәләтле) кеше 

МЫТ м; әет. һаҡау (йылҡы ауырыуы) 
МЫТАРИТЬ несов. кого-что; прост, тормош 

ғазабы күрһәтеү, интектереү, йөҙәтеү
МЫТАРИТЬСЯ несов.; прост, интегеү, 

ғазап (михнәт) сигеү, яфаланыу, нужа күреү 
МЫТАРСТВО с аҙап, ғазап, яфа, михнәт; до

рожные мытарства юл ғазаптары
мытый, -ая, -ое 1. прич. от мыть 2. прил. 

йыуған, йыуылған; мытый пол йыуылған иҙән 
МЫТЬ несов. кого-что йыуыу; мыть лицо 

битте йыуыу ♦ мыть золото спец, алтын йыуыу 
МЫТЬЕ с см. мыть, мыться 1 ♦ не мытьём, 

так катаньем нисек кенә итеп булһа ла
МЫТЬСЯ несов. 1. йыуыныу; мыться в бане 

мунсала йыуыныу 2. страд, от мыть
МЫЧАНИЕ с 1. мөңрәү, баҡырыу; мычание 

коровы һыйыр мөңрәүе 2. перен.; разг. мығыр
лау, мөңрәү, мыңғырлау; на вопросы отвечать 
мычанием һорауға мығырлап яуап биреү

МЫЧАТЬ несов. 1. мөңрәү, баҡырыу 2. пе
рен., разг. мығырлау, мыңғырлау; мычал что-то 
неопределённое ул ниҙер мығырланы



МЯЛКА
МЫШАСТЫЙ, -ая, -ое (о масти лошади) 

һоро; мышастый жеребёнок һоро ҡолон
МЫШЕВЙ ДНЫ И , -ая, -ое см. мышеоб

разный
МЫПТГ. ЛОВКА ж 1. сысҡан ҡапҡаны, тәпе; 

поставить мышеловку сысҡанға ҡапҡан ҡороу 
2. перен. ҡапҡан, тоҙаҡ; по неопытности по
пасть в мышеловку тәжрибәһеҙлек арҡаһында 
ҡапҡанға эләгеү

МЫШЕОБРАЗНЫЙ, -ая, -ое сысҡан һымаҡ; 
мышеобразные грызуны сысҡан һымаҡ киме 
реүселәр

МЫШЕЧНЫЙ, -ая, -ое мускул ...ы; мышеч
ная ткань мускул туҡымаһы

МЫШЙНЫЙ, -ая, -ое 1. сысҡан ...ы; мы
шиный хвост сысҡан ҡойроғо 2. сысҡанға 
оҡшаш, сысҡандыҡы кеүек; мышиное лйчико 
сысҡандыҡы кеүек бәләкәй йөҙ 3. (о цвете) 
һоро, сысҡан төҫлө; мышйный мундйр һоро мун
дир ♦ мышиная возня (суета) юҡ эш менән бу
лышыу

МЫШКА I ж; уменьш.-ласк. от мышь 
МЫШКА И: под мышками (мышкой) ҡултыҡ 

аҫтында; под мышки (мышку) ҡултыҡ аҫтына 
МЫШКОВАТЬ несов. (о животных) сысҡан 

аулау; лисйца мышкует төлкө сысҡан аулай 
МЫШЛЕНИЕ и МЫШЛЕНИЕ с уйлау, фе 

керләү, уй (фекер) йөрөтөү; научное мышление 
ғилми фекер йөрөтөү; мозг — орган мышления 
мейе — фекерләү органымышбнок м сысҡан балаһы 

МЫШЦА ж мускул; мышца сердца йѳрэк 
мускулы

МЫШЬ ж сысҡан; домовая мышь өй сыс
ҡаны; полевая мышь ҡыр сысҡаны ♦ как мышь 
на крупу надулся турһайған, үсеккән

МЫШЬЯК м мышаяҡ (1. хим . агыулы матдә 
2. шунан яһалган дарыу)

МЫШЬЯКОВЫЙ, ая, ое 1. мышаяҡ ...ы; 
мышьяковый препарат мышаяҡ препараты 
2. мышаяҡлы; мышьяковые руды мышаяҡлы 
мәғдәндәр

МЭР м мэр (муниципалитет башында то
роусы)', мэр города ҡала мэры

м Әр и я  ж мэрия (муниципаль идаралыҡ, 
шул идаралыҡ урынлашҡан йорт)мк5зик хблл м мюзик-холл (эстрада 
театры)

МЮРИД м мөрит (ислам динендә әһеленә 
эйәрсән булган кеше, шәкерт)

МЯГКИЙ, -ая, -ое в разн. знач. йомшаҡ; 
мягкая постель йомшаҡ түшәк; мягкие щёки 
йомшаҡ бит; мягкие руки йомшаҡ ҡулдар; 
мягкая шерсть йомшаҡ йөн; мягкий воск йом
шаҡ балауыҙ; мягкая глйна йомшаҡ балсыҡ; 
мягкий хлеб йомшаҡ икмәк; мягкий голос йом
шаҡ тауыш; мягкие движения йомшаҡ хәрәкәт
тәр; мягкий характер йомшаҡ холоҡ; мягкая ду

ша йомшаҡ күңел; мягкий взгляд йомшаҡ 
ҡараш; мягкий приговор йомшаҡ хөкөм; мягкое 
обращение йомшаҡ мөғәмәлә; мягкий упрёк 
йомшаҡ шелтә; мягкая зима йомшаҡ ҡыш; 
мягкий климат йомшаҡ климат ♦ мягкий вагон 
йомшаҡ вагон; мягкая вода йомшаҡ һыу; мягкий 
знак лингв, йомшаҡлыҡ билдәһе; мягкие сог
ласные звуки лингв, нәҙек тартынҡы өндәр; 
мягко выражаясь (говоря) в знач. вводи, сл. 
йомшаҡ итеп әйткәндә

МЯГКОСЕРДЕЧИЕ с и м я г к о с е р д ё чность ж йомшаҡ күңеллелек, шәфҡәтлелек; 
проявйть мягкосердечие йомшаҡ күңеллелек 
күрһәтеү

МЯГКОСЕРДЕЧНЫЙ, -ая, -ое шәфҡәтле, 
йомшаҡ күңелле; мягкосердечный человек йом
шаҡ күңелле кеше

МЯГКОСТЬ ж; прям., перен. йомшаҡлыҡ; 
мягкость воды һыуҙың йомшаҡлығы; мягкость 
волос сәстәрҙең йомшаҡлығы; мягкость климата 
климаттың йомшаҡлығы; мягкость характера 
холоҡтоң йомшаҡлығы

МЯГКОТЕЛОСТЬ ж йомшаҡ холоҡлолоҡ, 
мәмәй ауыҙлылыҡ; проявйть мягкотелость йом
шаҡ холоҡлолоҡ курһәтеү

МЯГКОТЁЛЫИ, -ая, -ое 1. разг. (с полным 
телом) итләс (йомшаҡ) тәнле, тулы итле 2. пе
рен. (слабохарактерный) йомшаҡ холоҡло, 
мәмәй ауыҙ 3. в знач. сущ. мягкотелые мн.; 
зоол. йомшаҡ тәнлеләр (моллюскылар)

МЯГКОШЁРСТНЫЙ и МЯГКОШЁР 
СТЫЙ, -ая, -ое йомшаҡ йөнлө; мягкошёрстные 
овцы йомшаҡ йөнлө һарыҡтар

МЯГЧЁТЬ несов/, прост, йомшарыу 
МЯГЧИТЬ несов. что йомшартыу; крем мяг

чит кожу крем тирене йомшарта
МЯКИНА ж кәбәк; пшеничная мякйна 

бойҙай кәбәге ♦ на мякйне не проведёшь кого 
алдай алмаҫһың

МЯКЙННЫЙ, -ая, -ое 1. кәбәк ...ы; мя 
кйнная пыль кәбәк туҙаны 2. кәбәкле; мякйнный 
хлеб кәбәкле икмәк

МЯКИШ м 1. икмәк йомшағы; мякиш чёрно
го хлеба ҡара икмәк йомшағы 2. табан аҫты йом
шағы, тояҡ йомшағы; подошвенные мякиши со
баки эттең табан аҫты йомшағы

МЯКНУТЬ несов.', разг. 1. ебеү, йомшарыу; 
сухари мякнут в водё шөкәрә һыуҙа ебей; кожи 
мякнут в растворе тиреләр иретмәлә йомшара 
2. перен. ебеү, бәлйерәү, шәлпәйеү; тело мякнет, 
стареет тән шәлпәйә, ҡартая

МЙКОТЬ ж 1. (тәндең) йомшаҡ ере; пуля за
села в мякоти спины пуля арҡаның йомшаҡ 
еренә инеп ултырған 2. разг. һум ит; купйть 
мякоти на пельмени билмәнгә һум ит һатып 
алыу 3. йомшаҡ; мякоть арбуза ҡарбуз йомшағы 

МЙЛКА ж 1. талҡы; мять лён мялкой талҡы 
менән етен талҡыу 2. (машина) иҙгес, йом-



мямлить
шартҡыс; мялка для глины балсыҡ иҙгес; мялка 
для кож тире йомшартҡыс

мймлить несов.; разг. і .  (невнятно гово
ритъ) ыҡ-мыҡ килеп һөйләү, мығырлау; 
мямлить от волнения тулҡынланыуҙан ыҡ- 
мыҡ килеп һөйләү 2 . (нерешительно действо
вать) ҡыйыуһыҙ ҡыймылдау, мәмәйләнеү, 
мыштырлау

МЙМЛЯ м и ж; прост, мәмәй (ауыҙ); он же 
мямля ул торғаны бер мәмәй

мясистый, ая, -ое итләс; мясйстая рыба 
итләс балыҡ; мясйстое тело итләс кәүҙә; мя 
сйстые губы итләс ирендәр; мясйстые вйшни 
итләс сейәләр

МЯСНИК м ит һатыусы, итсе 
М ЯСНбЙ, ая, ое 1. ит ...ы; мясной запах 

ит еҫе 2. итле; мясной пирог итле бәлеш; мясной 
суп итле аш 3. һуғым ...ы; мясной скот һуғым 
малы 4. в знач. сущ. мясное с ит, итле ашам
лыҡтар; не употреблять мясное ит ашамаҫҡа 

мйсо с ит; курйное мясо тауыҡ ите; варё
ное мясо бешкән ит; жареное мясо ҡыҙ 
ҙырылған ит; вяленое мясо ҡаҡлаған ит ♦ с 
мясом вырвать (оторвать) что ите менән йолҡоп 
алыу (төймәне, ҡаптырманы һ.б.)

МЯСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое ит 
әҙерләү ...ы; мясозаготовйтельные организации 
ит әҙерләү ойошмалары

МЯСОКОМБИНАТ м ит комбинаты 
МЯСОПОСТАВКИ мн. (ед. мясопоставкам) 

ит тапшырыу
МЯСОРУБКА ж ит үткәргес; пропустйть 

мясо через мясорубку ит үткәргестән ит үткәреү 
МЙТА ж бөтнөк; мята растёт по сырым мес

там бөтнөк еүеш урындарҙа үҫә; напойть боль
ного мятой ауырыуға бөтнөк эсереү

МЯТЁЖ м фетнә; подавйть мятеж фетнәне 
баҫыу

МЯТЁЖНИК м фетнәсе
МЯТЁЖНЫЙ, -ая, -ое 1 . фетнәсе ...ы; мя

тежные отряды фетнәселәр отряды 2. трад.-по
эт. тынғыһыҙ; мятежные годы тынғыһыҙ йыл
дар; мятежная душа тынғыһыҙ күңел

МЙТЛИК м бажат; мятлик — хозяин луга 
бажат — болон хужаһы

МЙТНЫЙ, -ая, -ое 1. бөтнөк ...ы; мятный 
запах бөтнөк еҫе; мятное масло бөтнөк майы
2. бөтнөклө; мятные капли бөтнөклө дарыу; 
мятный пряник бөтнөклө перәник

мйтый, -ая, -ое 1. прич. от мять 2. прил. 
иҙелгән; мятый картофель иҙелгән картуф; 
мятая ягода иҙелгән еләк 3. прил. (об одежде) 
таушалған, ойпаланған, төҫө ҡасҡан; мятое 
платье таушалған күлдәк 4. прил.; перен., разг. 
(утомлённый, изнурённый) таушалған, йон
соған, йонсоу; мятое от бессонницы лицо 
йоҡоһоҙлоҡтан йонсоған йөҙ

МЯТЬ несоә. 1. что баҫыу, иҙеү; мять глйну 
балсыҡ иҙеү 2 . что (одежду) таушалдырыу, ой- 
палау; мять костюм костюмды таушалдырыу
3. что; спец. талҡыу, йомшартыу; мять лён етен 
талҡыу; мять кожу тире йомшартыу 4. кого-что; 
разг. (тискать, жатъ) ҡыҫыу, ҡыҫҡылау

мйться несов. 1. ойпаланыу, таушалыу, 
бөтәрләнеү; шляпа мнётся эшләпә таушала 2. пе
рен., разг. (смущаться) тартынып (ҡыйыуһыҙ
ланып, икеләнеп) тороу; мяться у порога от сму
щения оялыуҙан ишек төбөндә тартынып 
(икеләнеп) тороу 3. страд, от мять

МЯУКАНЬЕ с мыяулау, мыйылдау; мяука
нье кошки бесәй мыяулауы

МЯУКАТЬ несов. мыяулау, мыяу-мыяу ки
леү, мыйылдау; по ночам мяукают рыси төндә
рен һеләүһендәр мыяулай

мяч м туп; футбольный мяч футбол тубы; 
играть в мяч туп уйнау

Н
НА I предлог 1. с вин. п. (при обозначении 

предмета, на поверхность или внешнюю сторо
ну которого направлено действие, движение с 
целью расположения, размещения кого-чего-л. 
на нём) -ға/-гә, өҫтөнә, башына; положйть книгу 
на стол китапты өҫтәлгә ҡуйыу; влезть на дере
во ағасҡа менеү; надеть на ребёнка пальто балаға 
пальто кейҙереү

2 . с вин. п. (при обозначении лиц, организа
ций, на которые ложится ответственность, 
работа и т.п., за которыми что-л. закрепляет
ся) -ға/-гә, өҫтөнә, исеменә; свалйть вину на дру

гого ғәйепте башҡа берәүгә ауҙарыу; переписать 
дом на сына өйҙө улы исеменә күсереп яҙҙырыу

3. с вин. п. (при обозначении места, на кото
рое направлено действие) -ға/-гә; вернуться на 
родину тыуған илгә ҡайтыу; пойтй на завод за
водҡа эшкә барыу

4. с вин. п. (в значении “по направлению к”, 
“в сторону”) -ға/-гә табан, ҡарай, яҡҡа; идти на 
голос тауыш ишетелгән яҡҡа барыу; двигаться на 
восток көнсығышҡа табан хәрәкәт итеү; дверь на 
улицу ишек урамға табан

5. с вин. п. (при обозначении лица, предмета 
и т.п., с которыми соприкасаются, сталкива-

592



НА...
ются в результате движения, действия) 
г а /  гэ; наткнуться в темноте на камень 

ҡараңғыла ташҡа барып бәрелеү; наскочйть на 
забор ҡоймаға барып бәрелеү

6. с вин. п. (при указании срока, времени) 
ғ а /  гэ; встреча назначена на завтрашний день

осрашыу иртәгәһе көнгә билдәләнгән; запа
саться на зиму ҡышҡа әҙерләү; приехать на две 
недели ике аҙнаға килеү; на первый раз беренсе 
тапҡырға; со дня на день бөгөн-иртәгә, яҡын 
көндәрҙә, тиҙ арала, ошо арала; с минуты на ми
нуту (с часу на час) бына хәҙер, хәҙер-хәҙер 
(тип тороу)

7. с вин. п. (при обозначении цели, к кото
рой направлено действие) -ға/-гә, өсөн; отдать 
на воспитание тәрбиәгә биреү; сдать на хра
нение һаҡлау өсөн тапшырыу

8. с вин. п. (при обозначении целевого назна
чения чего-л.) -лыҡ/-лек; отрез на платье 
күлдәклек тауар; комната на пять человек биш 
кешелек бүлмә

9. с вин. и.; разг. (при обозначении специаль
ности, профессии) -лыҡҡа/-леккә; учйться на 
врача табиплыҡҡа уҡыу

10. с вин. п. (при указании на характер, об
раз действия) -га/-гэ; на разные голоса төрлө 
тауыштарға; на новый лад яңыса

11. с вин. п. (при обозначении качества, ме
ры) -га/-гэ; бег на сто метров йөҙ метрға йүгереү

12. с вин. п. (при обозначении предмета, яв
ляющегося орудием действия) -га/-гэ; закрыть 
на замок йоҙаҡҡа бикләү

13. с вин. п. (при указании на количествен
ные изменения в результате какого-л. дейст
вия) г а /  гэ; пятнадцать разделить на пять ун 
биште бишкә бүлеү; три умножить на три ѳстѳ 
өскә ҡабатлау

14. с вин. п. (при указании на количествен
ную разницу, степень превосходства или недо
статка) г а /  гэ; он моложе своего брата на 
пять лет ул үҙенең ағаһынан биш йәшкә йәшерәк

15. с предл. п. (при обозначении предмета, 
на поверхности которого протекает действие 
или находится кто-что-л.) -да/-дә, өҫтөндә; 
сидеть на стуле ултырғыста ултырыу; лежать на 
диване диванда ятыу

16. с предл. п. (при обозначении лиц, органи
заций, на которые возложено что-л.) -да/-дэ, 
өҫтөндә; вина на мне ғәйеп миндә; все заботы по 
дому на ней бөтә өй мәшәҡәттәре уның өҫтөндә

17. с предл. п. (при обозначении области, 
сферы, места, пространства, в которых про
исходит какое-л. действие или проявляется 
какое-л. свойство) -да/-дэ; выступать на 
съезде съезда сығыш яһау; учйться на курсах 
курстарҙа уҡыу

18. с предл. п. (при указании на положение, 
состояние) -д а /-дә (булып тороу); находйться

на излечении дауаланыуҙа (булыу); быть на иж
дивении брата ағаһы тәрбиәһендә булыу

19. с предл. п. (при обозначении промежут
ка времени) -д а /-дә; на той неделе теге аҙнала; 
на утренней заре иртә таңда

20. с предл. п. (при обозначении лиц, предме
тов, облачённных во что-л.) өҫтөндә; на ней 
было пальто уның өҫтөндә пальто ине

21. с предл. п. (при обозначении орудий дей
ствия или средств передвижения) -да/-дэ, 
менән; кататься на коньках конькиҙа шыуыу; 
приехать на лошади ат менән килеү

22. с предл. п. (при указании на средство, с 
помощью которого кто-что-л. действует) 
-да/-дэ, менән; жарить на масле майҙа 
ҡыҙҙырыу (майға ҡурыу); завод работает на 
нефти завод нефть менән эшләй

23. с предл. п. (при обозначении вещества, 
которое входит в состав чего-л.) -лы/-ле, 
эшләнгән, ҡушып (ҡатнаштырып) эшләнгән 
(әҙерләнгән); мазь на вазелйне вазелинлы май; 
варенье на сахаре шәкәрҙә әҙерләнгән ҡайнатма 
♦ на лету осоп барғанда; на бегу йүгереп барған
да; на скаку сабып барғанда; на ходу барғанда

НА II частица в знач. сказ.; разг. мә, бына; 
на, возьмй мә, ал; вот тебе и на бына һиңә кәрәк 
булһа (ныҡ аптырау белдергәндә әйтелә)

Н А... приставка 1. ҡылым яһаганда ҡулла
ныла һәм тәржемәлә тцбәндәгеләрҙе аңлата: 
а) бәрелецҙе, барып тейецҙе, мәҫ., налететь на 
провод сымға барып бәрелеү; б) предмет 
өҫтөнә һалыуҙы, ҡуйыуҙы, мәҫ., наклеить на 
стену стенаға йәбештереп ҡуйыу; в) предмет 
өҫтөндә яһалыуҙы, барлыҡҡа килецҙе, мәҫ., на 
лйпнуть (өҫтөнә) йәбешеү; намёрзнуть өҫтөнә 
ҡатыу; г) хәрәкәттең тулылыгын, етерлек 
(кцп) булыуын, мәҫ., набрать ягод етерлек итеп 
еләк йыйып алыу; настирать белья күп итеп кер 
йыуып ташлау; настроить домов күп итеп йорт
тар төҙөп ҡуйыу; д) “-ог” киҫәксәһе менән 
эш-хәрәкәттең тулы булганлыгын, тамам- 
лашанлыгын, мәҫ., наговорйться туйғансы 
һөйләшеү; наслушаться туйғансы тыңлау; 
е) эш-хәрәкәттең ҙур дәрәжәлә булмаганын 
(йәки тулы булмаганын), мәҫ., напевать аҡрын 
ғына көйләү; насвйстывать аҡрын ғына көйләп 
һыҙғырыу 2. ҡайһы бер ҡылымдарҙың тамам- 
ланган төр формаһын яһаганда ҡулланыла, 
мәҫ., написать яҙып бөтөрөү; напечатать баҫты
рып сығарыу 3. сифат һәм исем яһаганда ҡул
ланылып, пиҙеңдер өҫтөндә булган нәмәне 
аңлата, мәҫ., нарукавник еңсә; нагрудник 
түшелдерек; настенный стенаға эленә торған
4. көсәйтец дәрәжәһе рәцештәрен яһаганда 
ҡулланыла, мәҫ., накрепко үтә ныҡ итеп; 
настрого үтә ҡаты итеп; насухо ҡоп-ҡоро итеп, 
ҡоротҡансы



НАБАВИТЬ
НАБАВИТЬ сов. что, чего өҫтәү, арттырыу, 

ҡушыу, күтәреү; набавить цену хаҡын күтәреү; 
набавить шагу аҙымдарҙы арттырыу

НАБАВКА ж\ разг. 1. см. набавить 2. өҫтәмә, 
өҫтәмә хаҡ (аҡса); за товар уплатйть с набавкой 
тауарға өҫтәмә хаҡ түләү

НАБАВЛЙТЬ несов. см. набавить 
НАБАВЛЙТЬСЯ несов. страд, от набавлять 
н а б Ав о ч н ы и , -ая, -ое разг. өҫтәмә, 

өҫтәлмә; набавочная сумма өҫтәлмә аҡса 
НАБАЛДАШНИК м таяҡ башы (тотҡаһы) 
НАБАЛбВАННЫЙ, -ая, -ое разг. 1. прич. 

от набаловать 2. прил. иркәләтеүҙән боҙолған, 
көйһөҙ; набалованная актрйса көйһөҙ актриса 

НАБАЛОВАТЬ сов.', разг. иркәләп 
(иркәләтеп) боҙоу; набаловать ребёнка баланы 
иркәләп боҙоу

НАБАЛОВАТЬСЯ сов. 1. прост. 
(иркәләнеп) боҙолоу; набаловаться от безделья
эшһеҙлектән боҙолоу 2. разг. туйғансы (танһығы 
ҡанғансы) шаярыу, шаярып туйыу; набало
ваться от душй ысын күңелдән туйғансы шая- 
РЬ1У

НАБАЛТЫВАТЬ I несов. см. наболтать I 
НАБАЛТЫВАТЬ II несов. см. наболтать II 
НАБАЛЬЗАМИРОВАТЬ сов. кого-что 

бәлзәмләү; набальзамйровать труп мәйет(те) 
бәлзәмләү

НАБАТ м саң, һөрән, оран, һөрән һалыу; с 
колокольни раздался набат ҡыңғырауҙан саң 
яңғыраны ♦ бить (ударять) в набат саң ҡағыу 
(һөрән һалыу)

НАБАТНЫЙ, -ая, -ое 1. тревога сигналы 
...ы; набатный звон тревога сигналы сыңлауы 
2. саң ҡағыу ...ы, һөрән һалыу ...ы; набатный 
колокол саң ҡағыу ҡыңғырауы

НАБЁГ м 1. барымта, һөжүм, сапҡын, 
баҫҡың; совершать набёг һөжүм яһау 2. перен. 
инеү, килеп инеү ♦ с набёга (с набёгу) йүгереп 
килеп, йүгереп барғанда, осоп барғанда

НАБЕГАТЬ несов. 1. см. набежать 2. (совер
шатъ набеги) һөжүм яһау (итеү), сапҡын яһау 

НАБЁГ АТЬСЯ сов.', разг. 1. (вдоволь побе
гать) туйғансы йүгереү, күп йүгереү; ребёнок 
набегался бала туйғансы йүгерҙе 2. (утомиться 
от беготни) йүгереп йөрөп арыу (арып бөтөү); 
набегаться за день көн буйы йүгереп, арып 
бөтөү

НАБЕДОКУРИТЬ сов.', разг. (шаярып, 
яңылыш) бәлә тыуҙырыу, зыян килтереү; 
мальчик сйльно набедокурил малай бик ҙур зы
ян килтерҙе

НАБЕЖАТЬ сов. 1. на кого-что (наскочитъ 
с разбега) йүгереп барып бәрелеү, килеп менеү 
2. на что (быстро надвинувшись, закрытъ со
бой) ҡаплау, ҡаплап алыу; на солнце набежала 
туча ҡояшты болот ҡапланы 3. на что (высту
питъ, появиться, налиться) йыйылыу, тулыу;

набежало с ведро воды бер биҙрәгә яҡын һыу 
йыйылды; на глаза набежали слёзы күҙгә йәш 
тулды 4. (о ветре) кинәт (ҡапыл) иҫеү (иҫеп 
ебәреү); ветер набежал ҡапыл ел иҫеп ебәрҙе 
5. разг. (сбегаясь, скопиться где-л.) йыйылыу; 
к вечеру набежал народ кискә табан халыҡ йый
ылып китте 6. перен., разг. (о деньгах) йыйы
лыу, артыу, үҫеү; набежали проценты процент
тары артҡан (үҫкән)

НАБЕЗОБРАЗНИЧАТЬ сов.', разг. тәртип 
боҙоп ташлау, (төрлө) әшәкелектәр эшләү, на
сарлыҡ ҡылыу

НАБЕКРЁНЬ нареч. ҡырын, ҡырын һалып; 
надеть шапку набекрень бүректе ҡырын һалып 
кейеү

НАБЕЛИТЬ сов. что 1. кершән яғыу, пудра 
һөртөү; набелить лицо биткә пудра һөртөү 
2. (побелить) ағартыу, аҡлау; набелйть стёны 
стеналарҙы аҡлау 3. (отбелить) ағартыу; набе
лйть холстов киндер ағартыу

НАБЕЛЙТЬСЯ соә. пудра (кершән) 
һөртөнөү

НАБЕЛО и НАБЕЛб нареч. аҡҡа, таҙаға; пе
реписать набело аҡҡа күсереп яҙыу

НАБЕРЕЖ НАЯ ж 1. (берег) менән 
нығытылған яр; гранйтная набережная гранит 
менән нығытылған яр 2. (улица вдоль берега) яр 
буйы урамы; проехать по набережной яр буйы 
урамынан үтеп китеү

НАБИВАТЬ несов. см. набйть 
НАБИВАТЬСЯ несов. 1. см. набиться 

2. страд, от набивать
НАБЙВКА ж 1. см. набйть 1, 2, 4, 6; набивка 

ткани туҡыманы биҙәкләү 2. разг. (то, чем на- 
бито-что-л.) тултыра торған нәмә; ватная на 
бйвка матраца матрац эсенә тултыра торған ма
мыҡ

НАБИВНбЙ , -ая, -ое 1. тултырылған; набив
ной матрац тултырылған матрац 2. биҙәкле, 
биҙәк баҫылған (төшөрөлгән); набивной шёлк 
биҙәкле ебәк 3. биҙәкләй торған, биҙәк баҫа 
(төшөрә) торған; набивная машйна биҙәк баҫа 
торған машина

НАБЙВОЧНЫЙ, -ая, -ое биҙәк баҫа 
(төшөрә) торған, биҙәк баҫыу (төшөрөү) өсөн, 
биҙәкләү өсөн; набивочная машйна биҙәк баҫыу 
өсөн машина; набивочный материал биҙәкләү 
өсөн туҡыма

НАБИРАТЬ несов. см. набрать 
НАБИРАТЬСЯ несов. 1. см. набраться 

2. страд, от набирать
НАБИТЬ сов. кого-что 1. тултырыу, 

тыңҡыслап (төйгөсләп, тығыҙлап) тултырыу, 
баҫып тултырыу; набйть подушку пухом 
мендәргә мамыҡ тултырыу; набйть в трубку та
баку төрөпкәгә тәмәке тултырыу 2. (приколо
титъ к поверхности чего-л.) ҡағып ҡуйыу; на
бйть на дверь вывеску ишеккә вывеска ҡағып 
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НАБРАСЫВАТЬ
ҡуйыу 3. (вколотитъ) ҡағыу; набить гвоздей 
сөй ҡағыу 4. (надеть) һуғыу, кейҙереү; набить 
обручи на кадку сапсаҡҡа ҡоршау һуғыу
5. разг. (ударами, трением и т.п. вызвать бо
лезненное явление) бәреп шештереү, ҡабартыу, 
ҡырҙырыу; набйть шишку на лбу маңлайҙы 
бәреп шештереү; набйть мозоли на ладонях ус
тарҙы ҡабартыу 6. тех. (отпечатать узор) 
биҙәк төшөрөү, биҙәк баҫыу 7. что, кого-чего; 
разг. (настрелять) байтаҡ атып алыу (бер ни 
тиклем)', набйть уток байтаҡ өйрәк атып алыу
8. что, чего (разбить) ватыу, ярыу; набйть по
суды һауыт һаба ватыу ♦ набйть карман (мош
ну) кеҫә ҡалынайтыу, байыу; набйть оскомину: 
1) теш ҡамаштырыу; 2 ) теңкәгә тейеү; набйть 
руку оҫтарып китеү (алыу), таҫылланып алыу; 
набйть цену на что хаҡ күтәреү (ниндәй ҙә 
булһа тауарга); набйть себе цену үҙ дәрәжәңде 
күтәрергә тырышыу

НАБЙТЬСЯ сов. 1. тулыу, шығырым тулыу; 
в комнату набйлось много народу бүлмәгә ха 
лыҡ шығырым тулды 2 . (навязаться) тағылыу, 
көсләп тағылыу, тырышыу; набиться в друзья 
дуҫ булырға тырышыу ♦ набйться битком 
шығырым тулыу

НАБЛЮДАТЕЛЬ м күҙәтсе, күҙәтеүсе, 
күҙәтеп (ҡарап) тороусы; военный наблюдатель 
хәрби күҙәтеүсе

НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ ж күҙәтеүсәнлек; 
иметь дар наблюдательности күҙәтеүсәнлек 
һәләтенә эйә булыу

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. күҙә
теүсән, осҡор күҙле, иғтибарлы, һынсыл; наблю
дательный человек күҙәтеүсән кеше 2. күҙәтеү 
...ы; наблюдательный пункт күҙәтеү пункты 

НАБЛЮДАТЬ несоә. 1. кого-что, за кем-чем 
(следить глазами) күҙәтеү, күҙәтеп (ҡарап) то
роу; наблюдать закат солнца ҡояш байығанды 
күҙәтеү 2 . кого-что (изучать, исследовать) 
күҙәтеү, өйрәнеп (тикшереп) тороу; наблюдать 
жизнь животных хайуандар тормошон күҙәтеү 
3. за кем-чем (присматривать) күҙ-ҡолаҡ бу
лыу, ҡарау, күҙәтеү; наблюдать за детьмй бала
ларға күҙ-ҡолаҡ булыу

НАБЛЮДАТЬСЯ несоә. 1. (встречаться, 
бывать, случаться) осрау, осраштырғылау, 
булғылау, күҙәтелеү, һиҙелеү; наблюдаются 
ошйбки хаталар осраштырғылай; наблюдается 
потепление погоды көндәрҙең йылыныуы 
күҙәтелә 2. страд, от наблюдать 2

НАБЛЮДЕНИЕ с см. наблюдать; вестй на
блюдение күҙәтеү алып барыу; под наблюдени
ем врача врач күҙәтеүендә

НАБОЕЧНЫЙ, ая, ое см. набойка 1 
НАБОЖНОСТЬ ж динселлек, диндарлык, 

тәҡүәлек; отличаться набожностью динселлек 
менән айырылып тороу

НАБОЖ НЫ Й, -ая, -ое динсел, диндар, 
тәҡүәле; набожный старйк тәҡүәле ҡарт; набож
ное настроение динсел (кешегә хас) кәйеф 

НАБбЙКА ж 1. см. набйть 4; набойка обру
чей на бочку мискәгә ҡоршау һуғыу 2. (ткань с 
набивным узором) биҙәк, биҙәкле туҡыма, биҙәк 
төшөрөлгән туҡыма; скатерть из набойки биҙәк 
төшөрөлгән ашъяулыҡ 3. (на обуви) набойка; 
резйновые набойки резина набойкалар

НАБбЙЩ ИК м 1. (рабочий) тултырыусы; 
набойщик папирос папирос тултырыусы 2. (ра- 
бочий-текстильщик) биҙәкләүсе, биҙәк баҫыу
сы (ир-ат)

НАБбЙЩ ИЦА ж биҙәк баҫыусы (ҡатын-ҡыҙ) 
НАБОК нареч. ҡырын, бер яҡҡа; шляпа 

сбйлась набок эшләпә ҡырын киткән; склонйть 
голову набок башты бер яҡҡа эйеү

НАБОЛЕВШИЙ, -ая, -ее 1. прич. от набо
леть 2. прил. күптән борсоған (борсоп торған), 
күптән хәл ителергә тейешле, кисектергеһеҙ; на
болевший вопрос күптән борсоған мәсьәлә

НАБОЛЁТЬ сов. 1. (бик ҡаты, ныҡ) ауырта 
(һыҙлай) башлау; от нарыва наболела рука 
эренләүҙән ҡул бик ҡаты һыҙлай башланы 2 . пе- 
рен. (накопиться — о чём-л. мучительном) 
йыйылыу, тулыу, әрнеү; наболело на душё 
безл. йөрәк (йән, күңел) әрней

НАБОЛТАТЬ I сов. что, чего; разг. (взбол
тать) болғап (ҡушып) туҡыу; наболтать яйц в 
молоке йомортҡаны һөткә ҡушып туҡыу

НАБОЛТАТЬ II сов. что, чего; разг. күп 
лығырлау, юҡ-бар (артығын) һөйләп ташлау 

НАБОЛТАТЬСЯ сов.; разг. туйғансы һөйлә
шеү, һөйләшеп туйыу, ләстит һатыу; набол
таться за вечер кис буйы туйғансы һөйләшеү 

НАБОР м 1. см. набрать; набор воды в бак 
бакка һыу йыйыу 2. йыйылма; набор слесарных 
инструментов слесарлыҡ ҡоралдары йыйылмаһы 
3. типогр. набор, йыйылған хәрефтәр 4. (ме
таллическое украшение на ремне, упряжи) 
еҙле, көмөшлө ♦ набор слов һүҙ бутҡаһы, 
мәғәнәһеҙ һүҙҙәр

НАБбРНЫ Й, -ая, -ое 1. типогр. набор ...ы, 
хәреф йыйыу ...ы; наборная машина хәреф йый
ыу машинаһы 2. в знач. сущ. наборная ж типо
графияла хәреф йыйыу бүлеге 3. еҙле, еҙ 
(көмөш) тағылған; наборная шлея еҙле 
(көмөшлө) ышлыя

НАБбРЩ ИК м и НАБбРЩ ИЦА ж хәреф 
йыйыусы

НАБбРЩ ИЦКИЙ, -ая, -ое хәреф йыйыусы 
...ы; наборщицкое ремесло хәреф йыйыусы 
һәнәре

НАБРАНИТЬСЯ сов.; разг. туйғансы 
әрләшеү; успёть набранйться туйғансы әрләшеп 
өлгөрөү

НАБРАСЫВАТЬ I несоә. см. набросать 
НАБРАСЫВАТЬ II несоә. см. набросить
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НАБРАСЫВАТЬСЯ
НАБРАСЫВАТЬСЯ I несов. см. наброситься
НАБРАСЫВАТЬСЯ II несов. страд, от на

брасывать II
НАБРАТЬ сов. 1. кого-что, чего (собратъ) 

йыйыу, алыу, туплау (етерлек итеп); набрать 
корзйну ягод бер кәрзин еләк йыйыу; набрать 
опыт работы эш тәжрибәһе туплау 2. что, ко- 
го-чего (принятъ, нанятъ) алыу, ҡабул итеү; 
набрать рабочих на завод заводҡа эшселәр алыу 
3. что; перен. (достичь нужной степени) ире- 
шеү, үҫтереү, шәбәйтеү; набрать темпы в работе 
эштә темпты шәбәйтеү 4. что (составитъ) йый
ыу; набрать номер телефона телефон номерын 
йыйыу; набрать статью петитом мәҡәләне петит 
менән йыйыу ♦ набрать воды в рот прост. 
ауыҙға һыу уртлау, ауыҙ йомоу, ләм-мим 
өндәшмәү

НАБРАТЬСЯ сов. 1. (скопиться) йыйылыу; 
в яму набралась вода соҡорға һыу йыйылған 
2. чего (усвоить) үҙләштереү, өйрәнеү; на
браться новых правил яңы ҡағиҙәләрҙе үҙләште
реү 3. чего йыйыу, туплау; набраться опыта 
тәжрибә туплау ♦ набраться духу нимәгә булһа 
ла баҙнат итеү, ҡыйыулыҡ туплау; набраться 
сил көс йыйыу (туплау); набраться ума (разу
ма) аҡыл йыйыу, аҡылға ултырыу

НАБРЕДАТЬ несов. см. набрестй
НАБРЕСТЙ сов. 1. на кого-что; прям., пе

рен. барып (килеп) сығыу, килеү, төшөү, 
юлығыу, тап булыу; набрестй на след эҙенә ба
рып сығыу; набрестй на мысль о побеге ҡасыу 
тураһындағы уйға килеү 2. обычно безл. йыйы
лыу; набрело немало людей байтаҡ кеше 
йыйылған

НАБРОДИТЬСЯ сов.; разг. туйғансы (ары
ғансы) йөрөү; набродйться по улицам города
ҡала урамдары буйлап арығансы йөрөү

НАБРОСАТЬ сов. 1. что, чего (накидать) 
күп итеп (өйгөләп) ташлау, ташлап бөтөү; на
бросать окурков күп итеп тәмәке төпсөктәре 
ташлау 2. что (нарисовать, написать, изло
житъ и т.п. в общих чертах) өҫтән-өҫтән генә 
яҙғылау, ашығыс рәүештә (тиҙ-тиҙ генә) яҙып 
(һыҙып) ташлау, һыҙғылау; набросать мысли на 
бумаге фекерҙе тиҙ-тиҙ генә яҙып ташлау; на
бросать портрет писателя яҙыусының портре 
тын тиҙ-тиҙ генә һыҙғылау

НАБРбСИТЬ сов. что ябыу, һалыу; на
бросить на хлеб брезент ашлыҡты брезент 
менән ябыу

НАБРбСИТЬСЯ сов. 1. на кого-что (на
пасть) (өҫтөнә) ташланыу, ырғыу; собака на
бросилась на незнакомца эт ят кешегә ташлан 
ды 2. на что; разг. (с жадностью приняться за 
что-л.) ҡомһоҙланып тотоноу (керешеү), янып 
(ашҡынып) тотоноу (керешеү); наброситься на 
работу ашҡынып эшкә тотоноу 3. разг. (наки
нуться с бранью, упрёками и т.п.) шелтәләй

(әрләй, һүгә) башлау; наброситься на ребёнка
баланы шелтәләй башлау

НАБРбСОК м һыҙма, ҡаралама; набросок 
романа романдың ҡараламаһы; набросок кар 
тйны һүрәт һыҙмаһы, һыҙма һүрәт

НАБРЫЗГАТЬ сов. что, чего и без доп. сәс
рәтеү, сәсрәтеп бөтөрөү, һирпеү, һибеү, бөркөү; 
набрызгать воды на пол иҙәнгә һыу бөркөү 

НАБРЫЗГИВАТЬ несов. см. набрызгать 
НАБРібШ НИК м бауырлыҡ, көйәк (йылы

лыҡ һ.б. өсөн); ватный набрюшник мамыҡ(тан 
тегелгән) бауырлыҡ

Н АБРНЗШНЫЙ, -ая, -ое эс(тәге), эскә 
(ҡорһаҡҡа) ҡуйыла торған; набрюшный жиро
вой слой анат. эс майы, ҡаҙы

НАБРЙКНУТЬ сов.; разг. 1. еүешләнеп 
(дымланып, һыу һеңеп) ҡабарыу, күбеү, бүртеү, 
шешенеү; дверь набрякла от влаги еүешлектән 
ишек шешенгән 2. шешеү, шешенеү; у него на
брякли вёки уның күҙ ҡабаҡтары шешенгән 

НАБУХАНИЕ с см. набухать; набухание 
почек бөрөләрҙең тулышыуы

НАБУХАТЬ несов. см. набухнуть 
НАБУХНУТЬ сов. 1. күбеү, күбенеү, бүртеү, 

бүртенеү, тиртеү, тулышыу; почки набухли 
соками бәрәләр һутҡа тулышҡан 2. шешеү, ше
шенеү; вёки набухли от слёз илауҙан күҙ 
ҡабаҡтары шешенгән; от дождей набухли рамы 
ямғырҙан рамдар шешенгән 

НАВАГА ж навага (балыҡ)
НАВАЖДЁНИЕ с вәсүәсә, ҡотҡо; дьяволь

ское наваждение иблис ҡотҡоһо
НАВАЖИИ, -ья, -ье навага тотоу ...ы, нава

га ...ы; наважий промысел навага тотоу кәсебе; 
наважья уха навага һурпаһы

Н А В А Л  м  1 .  см. навалйть 1 , 2 и навалйться 
2. өйөм; навал строительного мусора төҙөлөш 
тән ҡалған сүп-сар өйөмө

НАВАЛИВАТЬ I несов. см. навалйть 
НАВАЛИВАТЬ II несов. см. навалять 
НАВАЛИВАТЬСЯ I несов. 1. см. навалйться 

2. страд, от наваливать I
НАВАЛИВАТЬСЯ II несов. страд, от на

валивать II
НАВАЛИТЬ сов. 1. кого-что, на кого-что 

йөкмәтеү, өҫтөнә һалыу (тейәү, өйөү, йығыу, ау
ҙарыу); навалйть мешок на телёгу тоҡто арбаға 
һалыу; всю ответственность навалили на него
бөтә яуаплылыҡты уға йөкмәттеләр 2. что, чего 
(положитъ в беспорядке) нисек етте шулай (те
ләһә нисек) ауҙарыу (һалыу, тейәү, өйөү); нава
лйть дров утынды теләһә нисек ауҙарыу 3. обыч
но безл.; разг. (нагнать, надутъ в большом ко
личестве) күп итеп яуыу; навалйло много снегу 
бик күп итеп ҡар яуған 4. обычно безл.; разг. 
(собраться в большом количестве) бик күп 
йыйылыу; навалйло много народу бик күп ха
лыҡ йыйылған



НАВЕРТЕТЬ
НАВАЛИТЬСЯ сов. 1. ( налечь)  т е р ә л е п  

( һ ө й ә л е п ,  а у ы р л ы ғ ы н  һ а л ы п )  ә т е ү  ( б а ҫ ы у ,  

я т ы у ) ;  изо всей сйлы навалиться плечом и ң б а ш  

м е н ә н  б ө т ә  к ө с к ә  ә т е ү  2. перен. ө ҫ к ә  т ө ш ө ү ;  на 
меня навалйлись все заботы б ө т ә  м ә ш ә ҡ ә т т ә р  

м и н е ң  ө ҫ к ә  т ө ш т ө  3. перен., разг. (внезапно на
пасть)  ( к ө т м ә г ә н д ә )  т а ш л а н ы у ,  я б ы р ы л ы у ,  

һ ө ж ү м  и т е ү ;  навалйться на врага к ө т м ә г ә н д ә  

д о ш м а н ғ а  т а ш л а н ы у

НАВАЛКА ж см. навалйть 1; навалка брёвен
б ү р ә н ә  т е й ә ү

НАВАЛОМ нареч. 1. разг. (в беспорядке) 
н и с е к  е т т е  ш у л а й ,  т е л ә һ ә  н и с е к ;  вещи лежат на
валом ә й б е р ҙ ә р  т е л ә һ ә  н и с е к  а у н а п  я т а  2. в знач. 
сказ.; прост, (в избытке)  б и к  к ү п ,  а р т ы ғ ы  

м е н ә н ;  фруктов там навалом е м е ш - е л ә к  у н д а  

б и к  к ү п

НАВАЛООТБбЙКА ж; горн. к ү м е р  в а т ы у  

һ ә м  у н ы  з а б о й ҙ а ғ ы  к о н в е й е р ғ а  т е й ә ү

НАВАЛООТБбЙЩ ИК м ; горн. н а в а л о о т б о й 

щ и к  (тау эшсеһе)

НАВАЛОЧНЫЙ, - а я ,  - о е  а у ҙ а р ы п  т е й ә й  

т о р ғ а н ;  навалочная машина а у ҙ а р ы п  т е й ә й  

т о р ғ а н  м а ш и н а

НАВАЛЙТЬ сов. что, чего ( б е р  а ҙ ,  ә ҙ е р ә к )  

б а ҫ ы у ,  б а ҫ ы п  т а ш л а у ;  навалять несколько пар 
валенок б е р  н и с ә  п а р  б ы й м а  б а ҫ ы у

НАВАЛЙТЬСЯ с о в р а з г .  т у й ғ а н с ы  а у н а у ;  

наваляться на пескё ҡ о м л о ҡ т а  т у й ғ а н с ы  а у н а у  

НАВАР м 1. ( настой)  с ы ғ ы ш ,  т ө н ә т м ә ;  аро
матный навар х у ш  е ҫ л е  т ө н ә т м ә  2. (жир на по
верхности жидкой пищи)  һ ө ҙ л ө к ,  т о ҙ л о ҡ ;  навар 
на мясном бульоне и т  һ у р п а һ ы н д а ғ ы  һ ө ҙ л ө к  

НАВАРИВАТЬ несов. см. наварить 
НАВАРИВАТЬСЯ несов. страд, от на

варивать
НАВАРИСТЫЙ, - а я ,  - о е  ө р ө л ө ,  һ ө ҙ л ө к л ө ;  

наваристая уха ө р ө л ө  б а л ы ҡ  һ у р п а һ ы

НАВАРИТЬ сов. 1. что, чего к ү п  и т е п  б е ш е 

р е ү  ( ҡ а й н а т ы у ) ;  наварйть мяса к ү п  и т е п  и т  б е 

ш е р е ү ;  наварить варенья к ү п  и т е п  ҡ а й н а т м а  ҡ а й 

н а т ы у  2. чего; тех. и р е т е ү ,  и р е т е п  ә ҙ е р л ә ү  (бер 
ни тиклем); наварить стали ҡ о р о с  и р е т е ү  3. что 
( приварить)  ҡ ы ҙ ҙ ы р ы п  й ә б е ш т е р е ү  ( я л ғ а у ) ;  на
варить топор б а л т а н ы  ҡ ы ҙ ҙ ы р ы п  й ә б е ш т е р е ү  

НАВАРКА ж; тех. 1. см. наварйть 3; изго
товить наваркой ҡ ы ҙ ҙ ы р ы п  й ә б е ш т е р е ү  2. ҡ ы ҙ 

ҙ ы р ы п  й ә б е ш т е р е л г ә н  ө л ө ш  ( к и ҫ ә к ) ;  наварка на 
косё с а л ғ ы н ы ң  ҡ ы ҙ ҙ ы р ы п  й ә б е ш т е р е л г ә н  ө л ө ш ө  

НАВАРНбЙ, - а я ,  - о е  тех. ҡ ы ҙ ҙ ы р ы п  й ә б е ш 

т е р е л г ә н ;  наварной конец серпа у р а ҡ т ы ң  

ҡ ы ҙ ҙ ы р ы п  й ә б е ш т е р е л г ә н  о с о

НАВЕВАТЬ несов. см. навеять 1, 2 
НАВЕВАТЬСЯ несов. страд, от навевать 
НАВЕДАТЬСЯ сов.; разг. х ә л  б е л е р г ә  и н е ү  

( к и л е ү ,  и н е п  с ы ғ ы у ) ;  прийтй наведаться к боль
ному а у ы р ы у ҙ ы ң  х ә л е н  б е л е р г ә  к и л е ү

НАВЕДЁНИЕ с см. навестй 3 — 6; наведение 
порядка т ә р т и п  у р ы н л а ш т ы р ы у ;  наведение мос
та к ү п е р  һ а л ы у

НАВЕДЫВАТЬСЯ несов. см. наведаться
НАВЕЗТЙ сов. кого-что, чего ( к ү п  и т е п )  

к и л т е р е п  ( т а ш ы п )  ҡ у й ы у ,  к и л т е р е п  т у л т ы р ы у ;  

навезти товаров т а у а р  к и л т е р е п  т у л т ы р ы у  

НАВЁИВАТЬ несов. см. навёять 3 
НАВЁИВАТЬСЯ несов. страд, от навеивать 
НАВЁК и  НАВЁКИ нареч. м ә ң г е г ә ,  м ә ң г е 

л е к к ә ,  ғ ү м е р г ә ,  ғ ү м е р л е к к ә ,  б ө т ө н л ә й г ә ;  про
ститься навеки м ә ң г е л е к к ә  х у ш л а ш ы у ;  навёки 
вместе м ә ң г е г ә  б е р г ә

НАВЕРБОВАТЬ сов. кого-что й ы й ы п  а л ы у ,  

т у п л а у ,  я л л а у ;  навербовать рабочих для новой 
стройки я ң ы  т ө ҙ ө л ө ш к ә  э ш с е л ә р  т у п л а у

НАВЕРБОВЫВАТЬСЯ несов. страд, от на
вербовывать

НАВЕРБбВЫВАТЬ несов. см. навербовать
НАВЁРНО и  НАВЁРНОЕ нареч. в знач. 

вводи, сл. м о ғ а й ы н ,  к ү р ә һ е ң ,  - д ы р / - д е р ;  он, на
верно, помнит о нашем разговоре у л ,  м о ғ а й ы н ,  

б е ҙ ҙ е ң  һ ө й л ә ш е ү ҙ е  о н о т м а ғ а н д ы р

НАВЕРНУТЬ сов. 1. (намотать) у р а у ,  у р а п  

ҡ у й ы у ;  навернуть на палец марлю б а р м а ҡ ҡ а  

м а р л я  у р а у  2. (навинтить, надеть)  б о р о у ,  б о 

р о п  к е й ҙ е р е ү  ( ҡ у й ы у ,  к е р т е ү ,  и н д е р е ү ) ;  навер
нуть гайку г а й к а н ы  б о р о п  и н д е р е ү

НАВЕРНУТЬСЯ сов. 1. у р а л ы у ,  й ә б е ш е ү ;  

верёвка навернулась на вал а р ҡ а н  в а л ғ а  у р а л ғ а н

2. б о р о л о п  к е р е ү ,  б о р о п  к е й ҙ е р е ү ;  гайка навер
нулась на болт г а й к а  б о л т ҡ а  б о р о п  к е й ҙ е р е л д е

3 .  й ә ш  т у л ы у ,  й ә ш л ә н е ү ;  на глаза навернулись 
слёзы к ү ҙ г ә  й ә ш  т у л д ы

НАВЕРНЯКА нареч.; разг. 1. ә л б и т т ә ,  м о т 

л а ҡ ,  м о ғ а й ы н ,  һ и с  ш и к һ е ҙ ;  об этом никто не 
знает наверняка б ы л  т у р а л а ,  ә л б и т т ә ,  б е р  к е м  д ә  

б е л м ә й  2. я ң ы л ы ш м а й ( ы н с а ) ,  н ы ҡ  ы ш а н ы п ,  

н ы ҡ л ы  ы ш а н ы с  м е н ә н ;  действовать наверняка 
н ы ҡ  ы ш а н ы п  э ш  и т е ү

НАВЕРСТАТЬ I сов. что т у л т ы р ы у ,  ҡ а п л а у ,  

ҡ ы у ы п  е т е ү ,  э ш л ә п  б ө т ө р ө ү ;  наверстать упущен
ное э ш л ә н м ә й  ҡ а л ғ а н д ы  э ш л ә п  б ө т ө р ө ү

НАВЕРСТАТЬ II сов. что, чего; типогр. 
в ё р с т к а л а у ,  в ё р с т к а л а п  ҡ у й ы у ;  наверстать 
несколько страниц книги к и т а п т ы ң  б е р  н и с ә  б и 

т е н  в ё р с т к а л а у

НАВЁРСТЫВАТЬ I несов. см. наверстать I 
НАВЁРСТЫВАТЬ II несов. см. наверстать II 
НАВЁРСТЫВАТЬСЯ I несов. страд, от на

вёрстывать I
НАВЁРСТЫВАТЬСЯ II несов. страд, от 

навёрстывать II
НАВЕРТЕТЬ сов. 1. что (намотать) у р а у ,  

у р а п  ҡ у й ы у ;  навертеть конец верёвки на руку
б а у ҙ ы ң  о с о н  ҡ у л ғ а  у р а у  2. что, чего б о р о п  ( б ы 

р а у л а п )  т и ш е ү ;  навертеть отверстий б о р о п  т и 

ш е к т ә р )  т и ш е ү  
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НАВЁРТКА
НАВЕРТКА ж см. навертеть 1, навернуть 2; 

навёртка гаек гайкаларҙы бороп кейҙереү
НАВЁРТЫВАТЬ несоә. см. навернуть 1, 2 и 

навертеть 1
НАВЁРТЫВАТЬСЯ несоә. 1. см. навер

нуться 2. страд, от навёртывать
НАВЁРХ нареч.; в разн. знач. үргә, өҫкә, 

юғарыға; выбраться наверх өҫкә сығыу; под
няться по тропе наверх һуҡмаҡ буйлап үргә ме
неү; подняться по ступенькам наверх баҫҡыстан 
өҫкә менеү; взглянуть наверх юғарыға ҡарау 

НАВЕРХУ нареч.; в разн. знач. юғарыла, 
өҫтә, үрҙә; наверху послышался шум өҫтә та
уыш ишетелде

НАВЁРЧИВАТЬ несов. см. навертеть 2 
НАВЁРЧИВАТЬСЯ несоә. страд, от на

верчивать
НАВЁС м лапаҫ, япма, түбә(лек), әүеҫлек; 

быть под навесом лапаҫ аҫтында булыу; навес 
над гумном ырҙын табағы япмаһы; навес над ко
лодцем ҡоҙоҡ түбәһе

НАВЕСЕЛЁ нареч.', разг. ҡыҙмаса (аҙ ғына 
иҫерек)', быть навеселе ҡыҙмаса булыу

НАВЁСИСТЫЙ, -ая, -ое разг. сығынҡы; на
весистый берег сығынҡы яр

НАВЁСИТЬ сов. 1. (повесить) элеү, (элеп) 
ҡуйыу; навесить на дверь замок ишеккә йоҙаҡ 
элеп ҡуйыу; навесить много белья күп итеп кер 
элеү 2. (надеть на петли) ҡуйыу; навесить 
дверь ишек ҡуйыу 3. что, чего', разг. тағыу, 
эләктереү, бәйләү

НАВЁСКА ж 1. см. навесить 1, 2; навёска 
проводов сым һуҙыу (тартыу) 2. (петля) күгән; 
железная навёска тимер күгән

НАВЕСНбЙ, ая, ое аҫма(лы), элмә(ле); на
весной замок аҫмалы йоҙаҡ

НАВЁСНЫЙ, -ая, -ое 1. лапаҫ ...ы, түбә ...ы, 
япма ...ы 2. см. навесной

НАВЕСТИ сов. 1. на что йүнәлтеү, төшөрөү; 
навестй на след эҙгә төшөрөү 2. на что; перен. 
йүнәлтеү, тыуҙырыу; навестй на мысль фекер 
тыуҙырыу 3. что төбәү, тоҫҡау, йүнәлтеү; на
вестй бинокль биноклде йүнәлтеү 4. что һалыу, 
эшләү, төҙөү; навестй мост күпер һалыу 5. (по
крыть, окрасить) буяу, ҡаплау, һөртөп 
(йөрөтөп) сығыу, өҫтөнән йүгертеү; навестй на 
краску лак буяу өҫтөнән лак һөртөп сығыу
6. что; перен., разг. урынлаштырыу; навестй 
порядок тәртип урынлаштырыу 7. кого-что; 
разг. килтереп тултырыу; навестй в дом гостей 
өйгә ҡунаҡтар килтереп тултырыу ♦ навестй 
критику на кого-что тәнҡитләү; навестй 
справку о ком-чём белеү, һорашып белеү, һора
шыу; навестй страх ҡурҡытыу, ҡотон осороу; 
навестй тень (на плетень, на ясный день) томан 
ебәреү, төтөн осороу; навестй тоску на кого-что 
эсен бошороу; навестй на ум (разум) аҡылға 
өйрәтеү (ултыртыу)

НАВЕСТИТЬ сов. кого-что хәл белергә инеп 
сығыу, хәл белеп сығыу; навестйть больного 
ауырыуҙың хәлен белеп сығыу

НАВЁТРЕННЫЙ, -ая, -ое елгә ҡаршы (яҡ), 
ел иҫкән яҡтағы; наветренный борт корабля ка 
раптың елгә ҡаршы борты

НАВЁЧНО нареч. мәңгегә, мәңгелеккә, ғү
мергә, ғүмерлеккә; полюбить навечно ғүмер
леккә яратыу

НАВЁШАТЬ I сов. что, чего (повесить) күп 
итеп (күпләп) элеп ҡуйыу; навешать много бе
лья күп итеп кер элеү

НАВЁШАТЬ II сов. что, чего (взвешивая, 
приготовить) үлсәп ҡуйыу (кцпмелер); на
вешать несколько пакетов сахару бер нисә 
төргәк шәкәр үлсәп ҡуйыу

НАВЁШИВАТЬ I несов. см. навесить, на
вешать I

НАВЁШИВАТЬ II несоә. см. навешать II
НАВЕЩАТЬ несов. см. навестйть
НАВЁЯТЬ сов. 1. что иҫеп (өрөп) алып ки

леү, иҫеп (өрөп) килтереү; ветер навёял про
хладу ел һалҡынса һауа килтерҙе 2. безл. иҫте; 
навеяло свежесть һалҡынса ел иҫте; еләҫ булып 
китте 3. что; перен. (вызвать какое-л. состоя
ние, настроение и т.п.) тыуҙырыу, килтереү; 
песня навеяла тоску йыр һағыш тыуҙырҙы
4. с.-х. (күпмелер) елгәреү, елгәреп ҡуйыу, та
ҙартыу; навеять много пшенйцы күп итеп бойҙай 
елгәреү (таҙартыу)

НАВЗНИЧЬ нареч. салҡан, салҡатан; лежать 
навзничь салҡан ятыу; упасть навзничь салҡан 
барып төшөү

НАВЗРЫД: плакать навзрыд үкереп (үкһеп) 
илау

НАВИВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое урау (ишеү) өсөн, 
урау (ишеү) ...ы; навивальный станок урау 
станогы

НАВИВАТЬ несов. см. навйть
НАВИВАТЬСЯ несоә. 1. см. навиться 

2. страд, от навивать
НАВИГАТОР м навигатор (навигация бел

гесе)
НАВИТ АЦИбННЫ Й, ая, ое навигация 

...ы; навигационный период навигация осо 
ро; навигационные приборы навигация при 
борҙары

НАВИГАЦИЯ ж навигация (1. теплоход- 
тар, караптар йөрөшө 2. теплоходтар, карап
тар йөрөц миҙгеле 3. караптар йөрөтөц 
ҡағиҙәләрен өйрәнецсе фән бцлеге); открытие 
навигации навигация асыу; учебник по нави
гации навигация буйынса дәреслек

НАВИДАТЬСЯ и н а в й д е т ь с я  сов. чего; 
разг. күпте күреү, баштан кисереү; всего нави
даться күп нәмә күреү; навидаться чудес күп 
мөғжизәләр күреү



НАВОРАЧИВАТЬСЯ
НАВИЛЬНИК м 1. киң йәпле ҙур һәнәк 

2. бер һәнәк (бесән, һалам Һ.6 .); навйльник сена 
бер һәнәк бесән

НАВИНТИТЬ сов. что бороу, бороп ҡуйыу 
(индереү, кейҙереү); навинтйть гайку гайканы 
бороп ҡуйыу

НАВИНТЙТЬСЯ сов. бороп ҡуйылыу (кей
ҙерелеү, индерелеү); гайка навинтйлась легко 
гайка еңел генә бороп ҡуйылды

НАВЙНЧИВАТЬ несов. см. навинтйть 
НАВЙНЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. навин 

тйться 2. страд, от навйнчивать 
НАВИРАТЬ несов. см. наврать 
НАВИРАТЬСЯ несов. страд, от навирать 
НАВИСАТЬ несов. см. нависнуть 
НАВИСЛЫИ, -ая, -ое разг. һалынҡы, һалы

нып торған; навйслые брови һалынҡы ҡаш 
НАВИСНУТЬ сов. 1. на что һалынып төшөү 

(тороу), аҫылынып тороу (төшөү), йәбешеү, 
йәбешеп тороу; волосы навйсли на лоб сәстәр 
маңлайға һалынып төшкән; на реснйцы навйсла 
снежйнка керпектәргә ҡар бөртөгө йәбешкән 
2. над кем-чем\ перен. килеп тыуыу, килеп 
баҫыу; над путниками навйсла опасность юлсы 
лар алдында ҡурҡыныс килеп тыуҙы

НАВИСШИИ, -ая, -ее 1. прич. от навйснуть; 
навйсшая опасность килеп тыуған хәүеф 
2. прил. һалынҡы, һалынып төшкән; навйсший 
берег һалынҡы яр

НАВИТЬ сов. что, чего 1. сырмау, урау, 
сырмап (урап) ҡуйыу; навйть нйток еп урау 
2. ишеү, үреү, ишеп (үреп) ҡуйыу (бер ни тик
лем)', навйть канатов арҡандар ишеп ҡуйыу 

НАВИТЬСЯ сов. уралыу, сырмалыу; нйтки 
неровно навились на катушку еп кәтүккә тигеҙ 
уралмаған

НАВЛЕКАТЬ несов. см. навлечь
НАВЛЁЧЬ сов. что тыуҙырыу, килтереү, 

сығарыу; навлечь беду бәлә килтереү; навлечь 
на себя подозрение үҙеңә ҡарата шик тыуҙырыу 

НАВОДИТЬ несов. см. навести 
НАВОДИТЬСЯ несов. страд, от наводйть 
НАВОДКА ж см. навестй 3 — 5; наводка мос

та күпер һалыу; наводка орудий туптарҙы төҙәү 
НАВОДНЕНИЕ с  1. һыу баҫыу; борьба с на 

воднением һыу баҫыуға ҡаршы көрәш 2. см. на 
воднйть 2 наводнять; наводнение рынка то 
варами баҙарҙы тауар менән тултырыу

НАВОДНИТЬ сов. что 1. һыу баҫыу; весной 
наводнйло низйны яҙын уйпат ерҙәрҙе һыу 
баҫты 2. кем-чем\ перен. күмеү, тултырыу, кил
тереп тултырыу; наводнйть рынок овощами 
йәшелсә менән баҙарҙы тултырыу 3. тулыу, 
баҫыу; турйсты наводнйли город ҡалаға турис 
тар килеп тулған

НАВОДНИТЬСЯ сов. кем-чем; перен. ту
лыу; площадь наводнилась всадниками майҙан 
һыбайлылар менән тулған

Н А ВО ДН бЙ : наводной мост һүтелмәле
күпер (ваҡытлыса файҙаланыу өсөн төҙөлгән) 

НАВОДНЙТЬ несов. см. наводнйть 
НАВОДНЙТЬСЯ несов. 1. см. наводнйться 

2. страд, от наводнйть
НАВбДЧИК м 1. (боец) төҙәүсе, тоҫҡаусы, 

күҙәтеүсе (яугир) 2. (рабочий) төҙөүсе, һалыу
сы, көмөш йүгертеүсе (ялатыусы); наводчик 
зеркал көҙгөгә көмөш йүгертеүсе; наводчик мос
тов күпер төҙөүсе 3. (вор) йүнәлтеүсе, тоҫҡаусы; 
наводчик у воровской шайки ҡараҡтар шай 
каһын йүнәлтеүсе

НАВбДЧИЦА ж см. наводчик 2, 3 
НАВОДЙЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от наводйть

2. прил. ярҙамсы; наводящий вопрос ярҙамсы 
һорау

НАВОЕВАТЬСЯ сов.', разг. күп (етерлек) 
һуғышыу, һуғышып арыу (туйыу), арығансы 
һуғышыу

Н А В бЗ м тиҙәк, тиреҫ; удобрять навозом
тиҙәк менән ашлау, тиреҫләү

НАВбЗИ ТЬ несов. что тиреҫләү, тиҙәкләү, 
ашлау; навозить землю ерҙе ашлау 

НАВОЗИТЬ I несов. см. навезтй 
НАВОЗИТЬ II сов. что, кого-чего ташып 

алыу (ҡуйыу); навозйть сена бесән ташып ҡуйыу 
НАВбЗИТЬСЯ несов. страд, от навозить 
НАВОЗИТЬСЯ сов.', разг. туйғансы (арыған

сы) маташыу (булашыу); навозйться с хлопот 
лйвым делом мәшәҡәтле эш менән арығансы бу
лышыу

Н АВбЗН И К м тиреҫ ҡуңыҙы 
Н А В бЗН Ы Й , -ая, -ое тиреҫ ...ы, ти- 

реҫләнгән; навозная куча тиреҫ өйөмө; навозные 
вйлы тиреҫ һәнәге; навозное поле тиреҫләнгән 
баҫыу; навозный жук тиреҫ ҡуңыҙы; навозные 
мухи тиреҫ себендәре

Н А ВбЙ  м\ текст, шөйтө (киндер һуҡҡан- 
дагы буйлыҡ)', ткацкий навой туҡыу шөйтөһө 

НАВОЛНОВАТЬСЯ сов.', разг. (ныҡ) тул
ҡынланыу, борсолоу, тынысһыҙланыу; наволно
ваться перед экзаменами имтихан алдынан ныҡ 
тулҡынланыу

НАВОЛОЧКА и у cm. НАВОЛОКА ж (верх
няя) яҫтыҡ (мендәр) тышы; (нижняя) кәпрән 

нАволочный, -ая, -ое яҫтыҡ (мендәр) 
тышлығы; наволочные пуговицы яҫтыҡ тышлы
ғына төймәләр

НАВОРАЖИВАТЬ несов. см. наворожйть 
НАВОРАЧИВАТЬ несов. 1. см. наворотйть

2. разг. (наматывать) урау, сырмау; наворачи
вать на удйлище леску ҡармаҡ сыбығына ҡар
маҡ ебен урау

НАВОРАЧИВАТЬСЯ несов. 1. разг. (накру
чиваться) уралыу, сырмалыу; на шпульку наво
рачивались нйтки сүрегә еп сырмалды 2. страд, 
от наворачивать



НАВОРОВАТЬ
НАВОРОВАТЬ сов. что, чего күп итеп ур

лау, урлап йыйыу
НАВОРбВЫВАТЬ несов. см. наворовать
НАВОРОВЫВАТЬСЯ несов. страд, от на

воровывать
НАВОРОЖИТЬ сов. что, чего 1. (предска

зать) күрәҙәлек итеү, алдан әйтеп биреү; наво
рожить счастья бәхетте алдан әйтеп биреү 
2. (наколдовать) сихырлау; наворожйть воду 
һыуҙы сихырлау

НАВОРОТИТЬ сов. что, чего; разг.
1. тәртипһеҙ рәүештә өйөп ҡуйыу, ауҙарып (ҡуп
тарып) ташлау 2. перен. (бик) күп эшләп 
(һөйләп, яҙып) ташлау, уйлап тормай эшләп 
ҡуйыу; наворотйть дел от радости шатлыҡтан 
бик күп эш эшләп ташлау

НАВОРОШИТЬ сов. что, чего; разг. (о сене, 
соломе и т.п.) ҡабартып (әйләндереп) сығыу; 
наворошйть сена бесәнде әйләндереп сығыу

НАВОРЧАТЬ сов. на кого-что; разг. һуҡра
ныу, һуҡранып ҡуйыу, мығырлап әрләп (оро
шоп) ташлау; наворчать на малыша бәләкәскә 
һуҡраныу

НАВОСТРИТЬ: навострйть лыжи тайырға 
(ҡасырға) йыйыныу, ҡасып китеү; навострйть 
уши прям., перен. ҡолаҡ ҡарпайтыу (торғоҙоу, 
һағайтыу)

НАВОЩИТЬ сов. что балауыҙлау, балауыҙ 
менән ышҡыу, балауыҙ һеңдереү; навощйть 
нйтки епте балауыҙлау

НАВРАТЬ сов.', разг. 1. что, чего и без доп. 
ялғанлау, алдау, алдап һөйләү, алдашыу; на
врать без нужды кәрәкһеҙгә ялғанлау 2. в чём 
(ошибиться) хата яһау (ебәреү), яңылышыу; 
наврать в расчётах иҫәптә хата ебәреү

НАВРЕДИТЬ сов. кому-чему ҙур зыян (за
рар) килтереү; поспешностью навредйть делу 
ашығыу арҡаһында эшкә зарар килтереү

НАВРЙД ЛИ частица', разг. (при выра
жении сомнения в достоверности высказывае
мого) ай-һай, -ырме/-ерме икән һуң; навряд ли 
он приедет сюда ай-һай, ул бында килерме 
икән һуң

НАВСЕГДА нареч. мәңгегә, ғүмергә, бөтөн
ләйгә; навсегда осесть в деревне ауылда 
бөтөнләйгә (йәшәргә) ҡалыу

НАВСТРЕЧУ нареч. 1. ҡаршы, ҡара-ҡаршы, 
ҡаршыға; малыш бежйт к матери навстречу са 
бый әсәһенә ҡаршы йүгерә 2. в знач. предлога с 
дат. п. ҡаршы; броситься навстречу идущим 
ҡаршы килеүселәргә ташланыу ♦ идтй навст
речу кому-чему ярҙам итеү, үтенесен ҡәнә
ғәтләндереү

НАВЫВОРОТ нареч.; разг. 1. (наизнанку) 
тиҫкәре (кире) яғы менән; надеть рубашку на
выворот күлдәкте тиҫкәре яғы менән кейеү
2. (наоборот) киреһенсә; всё делать навыворот 
бөтәһен дә киреһенсә эшләү

НАВЫК м күнекмә, оҫталыҡ; трудовые навы
ки хеҙмәт күнекмәләре; приобрестй навык оҫта
лыҡ туплау

НАВЫКАТ и НАВЫКАТЕ: глаза навыкат 
(навыкате) аҡыш (таҫыр) күҙ

НАВЫЛЕТ нареч. үтәләй тишеп, үтәнән- 
үтә(гә); он ранен пулей навылет уны пуля 
үтәнән-үтәгә яралаған

НАВЫНОС нареч.; разг. алып (сығыу өсөн) 
сығыуға; сок навынос алып сығыу өсөн һут 

НАВЫПУСК нареч. (өҫкә, өҫтөнән, тышҡа) 
сығарып (салбар, юбка, итәк һ.б. эсенә тыҡ
майынса); носйть рубаху навыпуск күлдәкте 
сығарып кейеү

НАВЫРЕЗ нареч. ҡырҡып ҡарап; купйть ар
буз навырез ҡарбузды ҡырҡып ҡарап алыу 

НАВЫТЯЖКУ: стоять навытяжку туп тура 
баҫып тороу, төҙ ҡатып тороу

НАВЫбЧИВАТЬ несов. см. навьючить 
НАВЫ бЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. на 

вьючиться 2. страд, от навьючивать
НАВЫбЧИТЬ сов. кого-что артмаҡ аҫыу, 

артмаҡлау, (йөк) артыу, арҡалау, йөкләтеү; на
вьючить лошадь атҡа йөк артмаҡлау; навьючить 
мешок тоҡ арҡалау

НАВЫбЧИТЬСЯ сов. чем; прост, (бик күп, 
ауыр) күтәреү, (йөк) аҫыу, йөкмәнеү; на
вьючиться чемоданами сумаҙандар менән 
йөкмәнеү

НАВЯЗАТЬ I сов. 1. что, на что (завязать) 
тағыу, урау, бәйләү, тағып (урап, бәйләп) ҡуй
ыу; навязать на шёю платок муйынға яулыҡ 
бәйләү 2. что, кому-чему; перен. (заставитъ 
принятъ что-л. против воли) көсләп тағыу, 
мәжбүр итеү; навязать протйвнику бой дошман 
ды һуғышырға мәжбүр итеү 3. что, чего (изго
товитъ вязанием) бәйләү, бәйләп ҡуйыу (кцп 
итеп); навязать пять пар варежек биш пар 
бейәләй бәйләү

НАВЯЗАТЬ II несов. см. навязнуть
НАВЯЗАТЬСЯ сов.; разг. бәйләнеү, көсләп 

тағылыу, тырышыу; навязаться в друзья дуҫ бу
лырға тырышыу

НАВЙЗНУТЬ сов. эләгеү, йәбешеү; грязь на
вязла в колёсах тәгәрмәстәргә бысраҡ йәбешкән 
♦ навязло в зубах теңкәгә тейеп бөттө

НАВЙЗЧИВОСТЬ ж йөҙәтеүсәнлек, бәй- 
ләнсеклек, теңкәгә тейеү; навязчивость соседа 
күршенең бәйләнсеклеге

НАВЙЗЧИВЫ Й, -ая, -ое 1 . бәйләнсек, 
йөҙәтеүсән, теңкәгә тейгес; навязчивый человек 
бәйләнсек кеше 2. перен. баштан китмәй торған, 
баш ҡатырғыс; навязчивая мысль баштан 
китмәй торған уй

НАВЙЗЫВАНИЕ с см. навязывать; навязы
вание своего мнения үҙеңдең фекереңде көсләп 
тағыу

НАВЙЗЫВАТЬ несов. см. навязать I
600



НАГНОЕНИЕ
НАВЙЗЫВАТЬСЯ несоѳ. 1. см. навязаться 

2. страд, от навязывать
НАВЙЛИВАТЬ несов. см. навялить 
НАВЙЛИВАТЬСЯ несов. страд, от на

вяливать
НАВЙЛИТЬ сов. что, чего ҡаҡлау; навялить 

рыбы балыҡ ҡаҡлау
НАГАДИТЬ сов.', разг. 1. (о животных) быс

ратып бөтөрөү 2. кому, перен., прост. (навре
дитъ) (йәшерен) зарар килтереү, әшәкелектәр 
эшләү; нагадить недругу дошманға йәшерен за
рар килтереү

НАГАЙКА ж ҡамсы; рукоятка нагайки ҡам
сы һабы

НАГАН м наган; стрелять из нагана наган
дан атыу

НАГАР м көйөк, яныҡ; свечной нагар шәм
янығы

НАГИБАТЬ несов. см. нагнуть 
НАГИБАТЬСЯ несов. 1. см. нагнуться 

2. страд, от нагибать
НАГИШ бМ нареч.; разг. яланғас, шыр 

яланғас, шәп-шәрә; ходить нагишом шәп-шәрә 
йөрөү

НАГЛАДИТЬ сов.', разг. 1. что яҡшылап 
(һәйбәт итеп) үтекләү; нагладить рубашку 
күлдәкте яҡшылап үтекләү 2. что, чего үтекләү, 
үтекләп алыу (ҡуйыу); нагладить много белья 
күп итеп кер үтекләү

НАГЛАЖИВАТЬ несов. см. нагладить 
НАГЛАЖИВАТЬСЯ несов. страд, от на

глаживать
НАГЛАЗНИК м 1. күҙлек, күҙелдерек (кцҙҙе 

зарарланыуҙан һаҡлау өсөн) 2. ҡолаҡһа (өркәк 
ат ян-яҡҡа ҡарап бармаһын өсөн, йцгәнгә те
гелгән кцн); кожаные наглазники күн ҡо
лаҡһалар

НАГЛАЗНЫЙ, -ая, -ое күҙ ...ы, күҙгә бәйләй 
торған; наглазная повязка күҙ бәйләүесе

НАГЛЁТЬ несов. (саманан тыш) оятһыҙланыу, 
һөмһөҙләнеү, битһеҙләнеү, оятһыҙлана барыу 

НАГЛЁЦ м оятһыҙ (битһеҙ) кеше, һөмһөҙ; 
проучить наглеца һөмһөҙҙөң арт һабағын 
уҡытыу

НАГЛЕЦА: с наглецой разг. оятһыҙыраҡ 
НАГЛО нареч. оятһыҙ рәүештә; нагло об

манывать оятһыҙ рәүештә алдау
НАГЛОСТЬ ж оятһыҙлыҡ, битһеҙлек, һөм

һөҙлөк; набраться наглости оятһыҙлыҡ күрһәтеү 
НАГЛОТАТЬСЯ сов. чего (бик) күп йотоу 

(йотоп йөрөү); наглотаться лекарств бик күп да
рыу йотоу; наглотаться пыли күп туҙан йотоу 

НАГЛУПИТЬ сов.', разг. йүләрлек (ах
маҡлыҡ, иҫәрлек) эшләп ташлау; наглупйть в 
дёле каком-л. ниндәй ҙә булһа эштә ахмаҡлыҡ 
эшләп ташлау

НАГЛУХО нареч. 1. бөтөнләй томалап, 
ҡуҙғалмаҫлыҡ итеп; сундук наглухо прибйт к

пблу һандыҡ иҙәнгә ҡуҙғалмаҫлыҡ итеп ҡа
ҙаҡланған; заколотйть окна наглухо тәҙрәләрҙе 
бөтөнләй томалап ҡаҙаҡлау 2 . ныҡ (ысҡын- 
маҫлыҡ) итеп; наглухо застегнуть одежду ке
йемдең бөтә төймәләрен ныҡ итеп ҡаптырыу 

НАГЛУШИТЬ сов. что, кого-чего; разг. 
миңрәтеү, шаңҡытыу, иҫһеҙләндереү; наглушйть 
рыбы балыҡ шаңҡытыу

НАГЛЫЙ, -ая, -ое оятһыҙ, битһеҙ, һөмһөҙ, 
әҙәпһеҙ, тупаҫ; наглый человек һөмһөҙ кеше; 
наглый ответ тупаҫ яуап; наглый поступок 
әҙәпһеҙ ҡыланыш

НАГЛЯДЁТЬСЯ сов. 1. на кого-что ҡарап 
(күреп) туйыу, туйғансы ҡарау; не могу на неё 
наглядеться уға ҡарап туя алмайым 2. чего 
(многое повидать) күпте күреү, баштан кисереү 

НАГЛЙДНО нареч. асыҡ, асыҡ рәүештә, 
асыҡ итеп; наглядно показать асыҡ итеп 
күрһәтеү

НАГ ЛЙДНОСТЬ ж 1. асыҡлыҡ; наглядность 
примера миҫалдың асыҡлығы 2. күргәҙмәлелек; 
наглядность обучения уҡытыуҙың күргәҙмә- 
лелеге

НАГЛЙДНЫЙ, -ая, -ое 1. асыҡ, күренеп 
торған, күрһәтмәле; наглядное доказательство 
асыҡ дәлил 2. күргәҙмә(ле), күрһәтмә; на
глядное обучение күргәҙмәле уҡытыу; на
глядные пособия күргәҙмә әсбаптар 

НАГНАИВАТЬ несов. см. нагнойть 
НАГНАИВАТЬСЯ несов. см. нагноиться 
НАГНАТЬ сов. 1. кого-что', прям, и перен. 

ҡыуып етеү; теплоход нагнал баржу теплоход 
баржаны ҡыуып етте; нагнать других в учёбе 
уҡыуҙа башҡаларҙы ҡыуып етеү 2. что, кого-че- 
го ҡыуып килтереү, ҡыуып килтереп туплау 
(йыйыу, тултырыу); ветер нагнал тучи ел болот
тарҙы ҡыуып килтерҙе 3. что, чего (наготовитъ 
перегонкой) ҡыуыу, ҡыуып алыу (сығарыу); на
гнать спйрту спирт ҡыуып алыу 4. что, чего', пе
рен., разг. (внушитъ какое-л. чувство) килте
реү, төшөрөү, һалыу, ҡалдырыу; нагнать страху 
ҡурҡыу һалыу; нагнать сон йоҡо килтереү; на
гнать тоску һағышҡа һалыу ♦ нагнать цёну 
хаҡын үтә арттырыу (күтәреү)

НАГНЕСТИ сов. что тултырыу, ҡыҫып 
(баҫым менән) тултырыу; нагнестй воздух һауа
ны баҫым менән тултырыу ♦ нагнестй давление 
тех. баҫымды арттырыу

НАГНЕТАТЕЛЬ м; тех. нагнетатель (һауа 
ҡыҫыу приборы)

НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое ҡыҫып тулты
ра торған, ҡыҫыу ...ы; нагнетательный насос
ҡыҫыу насосы

НАГНЕТАТЬ несов. см. нагнестй 
НАГНЕТАТЬСЯ несов. страд, от нагнетать 
НАГНОЁНИЕс 1 . см. нагноиться; нагноение 

глаз күҙҙең эренләүе 2. эренле шеш; местное на
гноение тәндәге эренле шеш



НАГНОИТЬ
НАГНОИТЬ сов. что серетеү, серетеп 

бөтөрөү; нагнойть овощей йәшелсәләрҙе серетеп 
бөтөрөү

НАГНОИТЬСЯ сов. эренләү, эрен йыйыу; 
рана нагноилась йәрәхәт эренләгән

НАГНАТЬ сов. кого-что эйеү, эйелтеү, 
бөгөү; нагнуть ветку ботаҡты эйелтеү; нагнуть 
голову башты эйеү

НАГНУТЬСЯ сов. эйелеү, бөгөлөү, иңкәйеү; 
нагнуться, чтобы сорвать цветы сәскә өҙөргә 
эйелеү

НАГОВАРИВАТЬ несов. см. наговорить 
НАГОВбР м 1. разг. (клевета) яла, ошаҡ; 

наговор злых людей яуыз кешеләр ялаһы 2. (за
клинание) сихыр, өшкөрөү, им-том һүҙҙәре; на
говор от зубной боли теш һыҙлауын баҫыу өсөн 
им-том һүҙҙәре

НАГОВОРИТЬ сов. 1. что, чего күп һөйләү, 
артыҡ (күп) һөйләп ташлау; наговорить чепухй 
юҡ-барҙы күп һөйләп ташлау 2 . на кого; разг. 
ошаҡлау, яла яғыу; наговорйть на честного че
ловека намыҫлы кешегә яла яғыу 3. что; тех. 
һөйләүҙе яҙҙырыу (пластинкаға); наговорйть 
письмо на пластйнку пластинкаға һөйләп хат 
яҙҙырыу 4. что өшкөрөү, им-том итеү; нагово
рйть болезнь сирҙе им-том итеү

НАГОВОРИТЬСЯ сов. туйғансы һөйләшеү, 
һөйләшеп туйыу; наговорйться в свободное 
время буш ваҡытта туйғансы һөйләшеү

НАГОВбРНЫЙ, -ая, -ое сихырланған, өш- 
көрөлгән, им-том ителгән; наговорная соль өш- 
көрөлгән тоҙ

НАГбЙ, -ая, -ое прям., перен. яланғас, 
шәрә; нагой младенец шәрә бәпес; нагйе вет
ви яланғас ботаҡтар; нагйе холмы яланғас 
ҡалҡыулыҡтар

НАГОЛб и нАголо нареч. 1. (о шашке, 
сабле и т.п.) ҡындан һурылған; шашка наголо 
ҡындан һурылған ҡылыстар 2 . (о стрижке) 
таҡыр итеп ҡырып алдырыу (сәсте); стрйженая 
наголо голова таҡыр итеп ҡырылған баш

НАГОЛОВУ: разбйть (разгромйть) наголову 
тар-мар итеү, ҡырып бөтөрөү (дошманды)

НАГОЛОДАТЬСЯ сов.; разг. асҡа интегеү, 
аслыҡтан яфа сигеү, асығыу; наголодаться в 
войну һуғыш ваҡытында асҡа интегеү

НАГбЛЬНЫЙ, -ая, -ое тышһыҙ, тышлан
маған (толоп, тун тураһында); нагольный по
лушубок тышланмаған ҡыҫҡа тун

НАГОНЙЙ м; разг. ҡаты шелтә; получать на
гоняй ҡаты шелтә алыу

НАГОНЙТЬ I несов. см. нагнать 
НАГОНЙТЬ II сов. 1. кого; разг. туйғансы 

ҡыуып йөрөтөү, ҡыуып индереү; щенок вдоволь 
нагонял кур көсөк тауыҡтарҙы туйғансы ҡыуып 
йөрөттө 2 . кого; охот, йәнлекте (дөрөҫ) ауларға 
(ҡыуырға) өйрәтеү (эттәрҙе); нагонять гончую 
һунар этен йәнлек ҡыуырға өйрәтеү

НА-ГОРА нареч.; горн. өҫкә, ер өҫтөнә; 
выдать 5толь на гора таш күмерҙе ер өҫтөнә 
сығарыу

НАГОРАЖИВАТЬ несов. см. нагородйть 
НАГОРАТЬ несов. см. нагореть
НАГОРЕВАТЬСЯ сов/, разг. күп ҡайғырыу, 

ҡайғырып (ҡайғынан) туйыу; вдоволь нагоре
ваться күп ҡайғырыу

НАГОРЁЛЫЙ, -ая, -ое разг. ҡоромланған, 
ҡоромло; нагорелый фитйль ҡоромланған филтә 

НАГОРЁТЬ сов. 1. ҡоромланыу, күмерләнеү; 
свеча нагорела шәмдең осо ҡоромланған 2. чего 
безл.; разг. яныу, яндырылыу, тотолоу; по счёт
чику электрйчества нагорело немного счетчик 
буйынса электр әҙ янған 3. кому безл.; прост. 
эләгеү (яза, шелтә тураһында); за разбйтый 
градусник ему нагорело ватылған градусник 
өсөн уға эләкте

НАГбРНЫ Й, -ая, -ое 1. ҡалҡыу(лы), таулы; 
нагорная страна таулы ил 2. бейек, таулы; на
горный берег рекй йылғаның бейек яры

НАГОРОДИТЬ сов. что, чего 1. кәртәлә ү, 
ҡойма тотоу, күп итеп төҙөп ҡуйыу; нагородйть 
заборов ҡойма(лар) тотоу 2. прост, тәртипһеҙ 
рәүештә өйөп ҡуйыу; нагородйть кучу хлама 
сүп-сар өйөп ҡуйыу 3. перен., прост, төрлө 
юҡ-барҙы һөйләү, һөйләп (яҙып) ташлау; наго
родйть чепухй юҡ-барҙы һөйләү

НАГбРЬЕ с ҡалҡыулыҡ, таулыҡ; лесистые 
нагорья урманлы таулыҡтар

НАГОСТИТЬСЯ сов.; разг. оҙаҡ (туйғансы) 
ҡунаҡ булыу; вдоволь нагостйться у родных 
туғандарҙа туйғансы ҡунаҡ булыу

НАГОТА ж; прям., перен. яланғаслыҡ, 
шәрәлек; нагота детей балаларҙың шәрәлеге; на
гота берёз ҡайындарҙың яланғаслығы ♦ во всей 
наготе ап-асыҡ итеп, биҙәүһеҙ, буяуһыҙ

НАГОТАВЛИВАТЬ несов. см. наготовить 
НАГОТбВЕ нареч. әҙер; быть наготове әҙер 

тороу (булыу)
НАГОТбВИТЬ сов. что; разг. етерлек итеп 

(күп итеп) әҙерләү, әҙерләп ҡуйыу; наготовить 
на зиму дров ҡышҡа етерлек итеп утын әҙерләп 
ҡуйыу

НАГОТбВИТЬСЯ сов. чего, обычно с от- 
риц. “не”; разг. әҙерләп еткерә алмау; на всех не 
наготовишься одежды бөтәһенә лә кейем әҙерләп 
еткерә алмаҫһың

НАГРАБИТЬ сов. что талап йыйыу (алыу) 
НАГРАВИРОВАТЬ сов. что, чего гравёрлау 

(металға, ташҡа, һөйәккә һ.б. һырлап һцрәт, 
биҙәк яһау (төшөрөц), текст яҙыу); награви
ровать фотографии фотографияны гравёрлау 

НАГРАДА ж бүләк; денежная награда аҡса 
лата бүләк

НАГРАДИТЬ сов. кого-что, чем 1. прям., 
перен. бүләкләү, бүләк итеү (биреү); наградйть 
орденом орден менән бүләкләү; наградйть
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НАГРЫЗТЬ
нежным взглядом яғымлы ҡараш бүләк итеү 
2. биреү; природа наградйла его талантом
тәбиғәт уға һәләт биргән

НАГРАДНОЙ, -ая, -ое 1. бүләк ...ы, 
бүләкләү ...ы, бүләк(тәр) биреү ...ы; наградной 
спйсок бүләкләү исемлеге; наградные деньги 
бүләк аҡсаһы 2. в знач. сущ. наградные мн. 
бүләк итеп бирелә торған аҡса, бүләк аҡсаһы; 
раздача наградных бүләк аҡсаһын таратыу 

НАГРАЖДАТЬ несов. см. наградить 
НАГРАЖДАТЬСЯ несов. страд, от на

граждать
НАГРАЖДЕНИЕ с см. наградйть; награж 

дение ветерана ветеранды бүләкләү 
НАГРЕБАТЬ несов. см. нагрестй 
НАГРЕБАТЬСЯ несов. страд, от нагребать 
НАГРЁБ м 1. см. нагреть нагревать; на 

грев стали ҡорос(тоң) ҡыҙыуы 2. йылыныу (йы
лытыу) дәрәжәһе; необходймый нагрев печй 
мейестең тейешле дәрәжәлә йылыныуы 3. тех. 
йылытыу майҙаны; нагрев парового котла пар 
ҡаҙанының йылытыу майҙаны

НАГРЕВАНИЕ с см. нагревать, нагреваться; 
нагревание воды һыуҙың йылыныуы

НАГРЕВАТЕЛЬ м йылытҡыс; нагреватель 
воды һыу йылытҡыс

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. йылытҡыс 
...ы, йылытыу ...ы; нагревательные приборы
йылытыу приборҙары 2. тех. йылытыла (ҡыҙ
ҙырыла) торған; нагревательная поверхность 
йылытыла торған майҙан

НАГРЕВАТЬ несов. см. нагреть 
НАГРЕВАТЬСЯ несов. 1. см. нагреться 

2. страд, от нагревать
НАГРЕСТИ сов. что, чего тырмап өйөү, 

(тырма менән) йыйыу (йыйып өйөү), көрәү, 
көрәп йыйыу (өйөү); нагрестй сёна бесән йы
йыу; нагрестй снега ҡар көрәү

НАГРЁТЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от нагреть 
2. прил. йылы, йылынған, ҡыҙған; нагретая 
почва йылынған тупраҡ

НАГРЁТЬ сов. что, чего йылытыу, ҡыҙ
ҙырыу, эҫетеү; нагреть воду һыу йылытыу ♦ на
греть бока кому туҡмау; нагреть руки на чём 
намыҫһыҙ рәүештә ҡулға байлыҡ төшөрөү

НАГРЁТЬСЯ сов. йылыныу, ҡыҙыу, эҫе; 
печка нагрелась мейес йылынды

НАГРЕШИТЬ сов.', разг. гөнаһлы эш(тәр) 
эшләү, гөнаһ ҡылыу

НАГРИМИРОВАТЬ сов. кого-что гримлау, 
грим һалыу (һөртөү, яғыу); нагримировать лицо 
биткә грим һалыу

НАГРИМИРОВАТЬСЯ сов. гримланыу, 
грим һалыу (һөртөнөү, яғыу)

НАГРОМОЖДАТЬ несов. см. нагромоздить 
НАГРОМОЖДАТЬСЯ несов. 1. см. нагро 

моздйться 2. страд, от нагромождать
НАГРОМОЖДЕНИЕ с 1. см. нагромоздйть

2. өйөм; нагромождение камней таштар өйөмө
3. перен. (бик күп) кәрәкһеҙ (артыҡ, кәрәгенән 
тыш) менән тулы; нагромождение цитат кәрә
генән тыш цитаталар менән тулы

НАГРОМОЗДИТЬ сов. что 1. күп итеп өйөү 
(ҡуйыу), тәртипһеҙ рәүештә өҫтө-өҫтөнә өйөү 
(ҡуйыу, ҡороу, төҙөү); нагромоздйть бочки 
мискәләрҙе тәртипһеҙ рәүештә өҫтө-өҫтөнә өйөп 
ҡуйыу 2. перен. кәрәгенән тыш (кәрәкһеҙ) ... 
менән тултырыу; нагромоздйть статью цитата
ми мәҡәләне кәрәкһеҙ цитаталар менән тул
тырыу

НАГРОМОЗДИТЬСЯ сов. өйөлөү, йыйы
лыу; снег нагромоздился горой ҡар тау кеүек 
өйөлдө

НАГРУБИТЬ сов. кому тупаҫ һүҙҙәр әйтеү 
(әйтеп ташлау); нагрубйть товарищу иптәшеңә 
тупаҫ һүҙҙәр әйтеп ташлау

НАГРУДНИК м 1. күкрәксә, түшелдерек, 
селтәр; вышитый нагрудник сигеүле түшелдерек; 
детский нагрудник бала күкрәксәһе 2. күмелде
рек; седло с нагрудником күмелдерекле эйәр 

НАГРУДНЫЙ, -ая, -ое 1. (предназначенный 
для ношения на груди) түш ...ы, күкрәк ...ы, 
түшкә (күкрәккә) таға (тағыла) торған; на
грудный карман түш кеҫәһе 2. (находящийся на 
груди) түш ...ы, күкрәк ...ы; нагрудные мышцы 
күкрәк мускулдары

НАГРУЖАТЬ несов. см. нагрузить 
НАГРУЖАТЬСЯ несов. 1. см. нагрузйться 

2. страд, от нагружать
НАГРУЗИТЬ сов. кого-что 1. тейәү, (тейәп) 

тултырыу, һалыу, ҡуйыу; нагрузйть чемодан ве
щами сумаҙанды әйбер менән тултырыу; нагру
зйть машйну овощами машинаға йәшелсә тейәү 
2. перен., разг. йөкмәтеү, йөкләү; нагрузйть ра
ботой эш йөкмәтеү

НАГРУЗЙТЬСЯ соә.', разг. күп (йөк) кү
тәреү; нагрузйться тяжёлыми сумками бик күп 
ауыр муҡсалар (сумкалар) күтәреү

НАГРУЗКА ж 1. см. нагрузйть 1; нагрузка 
мукй он тейәү 2. (груз) йөк, ауырлыҡ; автома 
ІІНІНЫ  с тяжёлой нагрузкой ауыр йөк тейәлгән 
автомашиналар 3. (работа) эш, йөкләмә; 
учебная нагрузка уҡыу йөкләмәһе 4. тех. 
йөкләнеш; максимальная нагрузка мотора мо 
торҙың иң юғары йөкләнеше

НАГРУЗОЧНЫЙ, ая, ое тейәү ...ы; на 
грузочный рычаг тейәү рычагы

НАГРУЗЧИК м йөк тейәүсе ҡорамал; навес
ной нагрузчик на трактор тракторға йөк тейәүсе 
аҫмалы ҡорамал

НАГРЫЗАТЬ несов. см. нагрызть
НАГРЫЗТЬ сов. что, чего 1. (разгрызть) 

(тешләп) ярыу, ватыу; нагрызть семечек көн
бағыш ярыу 2. (прогрызть) кимереп тишеү (ти
шеп сығарыу); крысы нагрызли дыр ҡомаҡтар 
кимереп тишектәр тишкән



НАГРЯЗНИТЬ
НАГРЯЗНИТЬ сов. бысратыу, бысратып 

бөтөрөү; нагрязнйть в передней алғы бүлмәне 
бысратып бөтөрөү

НАГРЙНУТЬ сов. көтмәгәндә килеп сығыу 
(төшөү), һөжүм итеү; нагрянули гости көт
мәгәндә ҡунаҡтар килеп төштө; нагрянула беда 
көтмәгәндә бәлә килеп сыҡты

НАГ^Л м\ с.-х. 1. (откорм) һимертеү (мал
дарҙы); нагул бычков үгеҙ башмаҡтар һимертеү 
2. (степень откормленности) һимеҙлек (һиме
реү) дәрәжәһе, көрлөк (мал тураһында); макси
мальный нагул телят быҙауҙарҙың юғары 
дәрәжәләге һимеҙлеге

НАГУЛИВАТЬ несов. см. нагулять 
НАГУЛИВАТЬСЯ несов. 1. см. нагуляться 

2. страд, от нагуливать
НАГУЛЬНЫЙ, -ая, -ое с.-х. һимертеү өсөн 

билгеләнгән (тәғәйенләнгән); нагульный молод
няк һимертеү өсөн тәғәйенләнгән йәш мал

НАГУЛЙТЬ сов. что, чего', прям, и перен. 
һимереү, көрәйеү, көрөгөү; овцы на пастбище 
нагуляли жйру һарыҡтар көтөүлектә йөрөп 
көрәйгән ♦ нагулять аппетит разг. һауала йөрөп 
аппетитты асыу; нагулять брюшко шутл. 
ҡорһаҡ үҫтереү

НАГУЛЙТЬСЯ сов. туйғансы (танһыҡ 
ҡанғансы) йөрөү, йөрөп туйыу; нагуляться на 
свежем воздухе саф һауала туйғансы йөрөү 

НАД И НАДО предлог с тәор. п. 1. (при обо
значении лица, предмета, выше которого 
кто-что-л. находится) өҫтөнән, өҫтәрәк, өҫкө 
яҡҡа табаныраҡ; над городом пролетел самолёт 
ҡала өҫтөнән самолёт осоп үтте

2. (при указании местоположения кого-че- 
го-л. относительно кого-чего-л.) өҫтөндә, 
тапҡырлаш; лампа висйт над столом лампа өҫтәл 
өҫтөндә аҫылынып тора

3. (при обозначении направленности дейст
вия) өҫтөндә; трудйться над статьёй мәҡәлә 
өҫтөндә эшләү

НАД... (надо..., надъ...) приставка 1. ҡы
лым яһай, уның тцбәндәге мәгәнәләре бар: 
1) өҫтәц, ҡушыу, ҙурайтыу, арттырыу һәм 
ялгауҙы белдерә, мәҫ., надвязать өҫтәп (ҡушып) 
бәйләү; надклеить ялғап (ҡушып) йәбештереү; 
надстроить өҫтәп төҙөү; 2) хәрәкәттең бөтә 
предметҡа таралмайынса, бер өлөшөнә генә 
(аҙ гына) таралганын аңлата, мәҫ., надрезать 
бер аҙ ғына киҫеү; надкусйть әҙ генә тешләп 
ҡуйыу 2. исем һәм сифаттарга ялганып, “өҫ”, 
“өҫтө", “өҫтөндәге" мәгәнәләрен белдерә, мәҫ., 
надбровье ҡаш өҫтө; надземный ер өҫтө ...ы 

НАДАВАТЬ сов. что, чего', разг. күп итеп 
биреү, күп тапҡыр(ҙар) биреү, -лап/-ләп таш
лау; надавать обещаний күп тапҡырҙар вәғәҙә 
биреү; надавать денег күп итеп аҡса биреү 

НАДАВИТЬ сов. 1. на что (нажать) баҫыу; 
надавить на кнопку звонка звонок төймәһенә

баҫыу 2. что, чего (выжатъ) һығып алыу, 
һығыу; надавйть стакан сбку бер стакан һут 
һығып алыу

НАДАВЛИВАТЬ несов. см. надавйть
НАДАВЛИВАТЬСЯ несов. страд, от на

давливать
НАДАИВАТЬ несов. см. надойть 
НАДАРИВАТЬ несов. см. надарить
НАДАРИТЬ сов. что, чего', разг. күп итеп 

бүләк биреү; надарить подарков күп итеп бүләк 
биреү

НАДБАВИТЬ сов. что', разг. см. набавить 
НАДБАВКА ж\ разг. 1. см. надбавить 

2. өҫтәмә; надбавка к зарплате эш хаҡына 
өҫтәмә (аҡса)

НАДБАВЛЙТЬ несов. см. надбавить
НАДБАВОЧНЫЙ, -ая, -ое разг. өҫтәмә; над

бавочные цёны өҫтәмә хаҡ(тар)
НАДБИВАТЬ несов. см. надбйть
НАДБИТЬ сов. что\ разг. китеү, китеп алыу, 

сатнатыу; надбйть кирпич кирбесте китеп алыу; 
надбйть чашку сынаяҡ сатнатыу

НАДБРбВНЫ Й, -ая, -ое ҡаш өҫтөндәге; над
бровная часть лба маңлайҙың ҡаш өҫтөндәге 
өлөшө ♦ надбровные дуги анат. ҡаш өҫтө 
дуғаһы

НАДБРбВЬЕ с ҡаш өҫтө 
НАДВИГАТЬ несов. см. надвинуть 
НАДВИГАТЬСЯ несов. 1. см. надвйнуться 

2. страд, от надвигать
НАДВИЖ Н бЙ, -ая, -ое тыуҙырыла (этелә) 

торған; надвижные створки окна тыуҙырыла 
торған тәҙрә ҡапҡастары

НАДВИНУТЬ сов. что, на кого-что этеп 
ҡаплау, ҡаплап ҡуйыу, батырып (төшөрөп) 
кейеү; надвинуть шапку на лоб бүректе маң 
лайға батырып кейеү

НАДВИНУТЬСЯ сов/, прям, и перен. яҡын
лашыу, аҡрынлап ҡаплау, етеү, етеп килеү, ки
леп етеү; надвинулась зима ҡыш килеп етте; на 
окрестности надвинулся туман тирә-яҡты 
аҡрынлап томан ҡаплап алды; надвинулась 
старость ҡартлыҡ яҡынлашты

НАДВбДНЫ Й, -ая, -ое һыу өҫтө ...ы, һыу 
өҫтөндәге; надводная часть судна судноның һыу 
өҫтө(ндәге) өлөшө

НАДВОЕ нареч. 1. (на две части) икегә, ур- 
талайға; расколоть надвое икегә ярыу 2. разг. 
(двусмысленно) ике төрлө, төрлөсә; полагать 
надвое ике төрлө итеп һанау ♦ бабушка (ещё) 
надвое сказала икеле, билгеле түгел

НАДВбРНЫ Й, -ая, -ое йорт ...ы; надворные 
постройки йорт-ҡаралты

НАДВЯЗАТЬ сов. что 1. (удлинитъ вязани
ем) ялғап (ҡушып) бәйләү; надвязать чулкй 
ойоҡто ялғап бәйләү 2. (привязав, удлинитъ) 
ялғау, ялғап оҙонайтыу; надвязать верёвку 
бауҙы ялғап оҙонайтыу



НАДВЙЗКА ж 1. см. надвязать 2. разг. 
бәйләп оҙонайтыла (өҫтәлә) торған (өҫтәлгән, 
оҙонайтылған) өлөш (киҫәк); надвязка на чул
ках ойоҡтағы өҫтәп бәйләнгән өлөш(тәр) 

НАДВЙЗЫВАТЬ несов. см. надвязать 
НАДВЙЗЫВАТЬСЯ несов. страд, от над

вязывать
НАДГОРТАННИК м \ анат. боғаҙ (ҡурыл

дай) япҡысы, боғаҙ (ҡурылдай) өҫтөндәге ки
мерсәк

НАДГОРТАННЫЙ, -ая, -ое боғаҙ (ҡурыл
дай) өҫтө ...ы, боғаҙ (ҡурылдай) өҫтөндәге; над
гортанная часть речевого аппарата һөйләү аппа 
ратының боғаҙ өҫтөндәге өлөшө

НАДГРОБИЕ с ҡәбер ташы, ҡәбер өҫтөнә 
ҡуйылған һәйкәл; каменное надгробие ҡәбер 
өҫтөнә ҡуйылған таш һәйкәл

НАДГРбБНЫ Й, ая, ое 1. (могильный) 
ҡәбер өҫтөнә ҡуйылған ...ы, ҡәбер ташына 
яһалған (яҙылған); надгробная плита ҡәбер та
шы, ҡәбер өҫтөнә ҡуйылған таш; надгробные ри
сунки ҡәбер ташына яһалған һүрәттәр; над
гробная надпись ҡәбер ташына яҙылған һүҙҙәр 
2. (погребальный) мәйет күмгәндә әйтелә (үтәлә) 
торған (һцҙ, йолалар)', надгробное слово мәйет 
күмгәндә әйтелә торған һүҙҙәр

НАДГРЫЗАТЬ несов. см. надгрызть 
НАДГРЫЗТЬ сов. кимереп (тешләп) алыу; 

надгрызть грушу армытты тешләп алыу 
НАДДАВАТЬ несов. см. наддать 
НАДДАТЬ сов.; разг. өҫтәү, арттырыу, өҫтәй 

(арттыра) биреү (төшөү), көсәйтеү; наддать 
цёну хаҡты арттырыу; наддать жару эҫе өҫтәү 

НАДЕБОШЙРИТЬ сов.\ разг. ғауға (янъял, 
тауыш) ҡуптарыу

НАДЕВАТЬ несов. см. надёть 
НАДЕВАТЬСЯ несов. 1. см. надеться 

2. страд, от надевать
НАДЕЖДА ж ышаныс, өмөт; последняя на

дежда һуңғы өмөт ♦ в надежде на что нимәгә 
булһа ла  ышанып (ышаныс менән); возлагать 
надежду (надежды) на кого-что өмөт итеү, өмөт 
бағлау; вселять надежду в кого-что өмөтләнде
реү, өмөт уятыу; оправдать надежды ышанысын 
аҡлау; питать надежду (надежды) өмөтләнеү, 
ышаныу, өмөтләнеп (ышанып) тороу; подаёт на
дежды өмөтләндерә, ышаныс уята; потерять на
дежду өмөт өҙөү, ышаныс(ты) юғалтыу

НАДЕЖНОСТЬ ж ышаныслылыҡ, ышаныс
лы булыу; надёжность игроков уйынсыларҙың 
ышаныслы булыуы

НАДЁЖНЫЙ, -ая, -ое ышаныслы, өмөтлө; 
надёжный друг ышаныслы дуҫ; надёжный путь
өмөтлө юл

НАДЁЛ м 1. см. наделйть; надел земельных 
участков ер участкалары бүлеү 2. ист. бүлеп би
релгән (бирелә торған) ер, бүлем, надел; зе
мельный надел ер бүлеме

НАДЗЕМНЫЙ
НАДЁЛАТЬ сов. что, чего 1. (сделать в ка- 

ком-л. количестве) эшләү, яһау (бер ни тик
лем)-, наделать игрушек уйынсыҡтар яһау 
2. (сделать что-л. нежелательное) тыуҙырыу, 
сығарыу, эшләп ташлау; наделать глупостей ах
маҡлыҡ эшләп ташлау; наделать шуму шау-шыу 
сығарыу

НАДЕЛИТЬ сов. кого-что, чем 1. бүлеп би
реү, өлөш сығарыу; наделйть землёй ер бүлеп 
биреү 2. перен. (одарить чем-л.) биреү, тағыу; 
природа наделйла его хорошим голосом тәбиғәт 
уға тауыш биргән; наделйть прозвищем кого-л. 
ҡушамат тағыу

НАДЁЛЬНЫЙ, -ая, -ое бүлеп бирелә торған 
(бирелгән); надельная земля бүлеп бирелә 
торған ер

НАДЕЛЙТЬ несов. см. наделйть 
НАДЕЛЙТЬСЯ несов. страд, от наделйть
НАДЕРГАТЬ сов. что, чего 1. (бер ни ҡәҙәр) 

йолҡоу, йолҡоп алыу; надёргать много льна күп 
итеп етен йолҡоу 2. перен., разг. унан-бынан 
(белер-белмәҫ) йолҡоп (сүпләп) алыу; надёргать 
цитат цитаталарҙы унан-бынан сүпләп алыу 

НАДЁРГИВАТЬ I несов. см. надёргать 
НАДЁРГИВАТЬ II несов. см. надёрнуть 
НАДЁРГИВАТЬСЯ I несов. страд, от на

дёргивать I
НАДЁРГИВАТЬСЯ II несов. страд, от на

дёргивать II
НАДЕРЗИТЬ сов. кому, разг. ҡаты (тупаҫ, 

насар) һүҙҙәр әйтеп ташлау; надерзйть от возму
щения асыуҙан ҡаты һүҙҙәр әйтеп ташлау

НАДЕРНУТЬ сов. что\ разг. (етеҙ генә) тар
тып ябыу (кейеү); надёрнуть на себя одеяло 
одеялды үҙеңә тартып ябыу; надёрнуть сапогй 
итекте етеҙ генә кейеү

НАДЁТЬ сов. что 1. кейеү, кейҙереү; надёть 
пальто пальто кейеү; надёть очкй күҙлек кейеү; 
надёть чехол на диван диванға чехол кейҙереү 
2. (прикрепить) тағыу, ҡаҙау, эләктереү; надёть 
серёжки алҡа тағыу; надёть червяка на крючок 
ҡармаҡҡа селәүсен эләктереү ♦ надёть (на себя) 
маску битлек кейеү, ике йөҙлөләнеү; надёть (се- 
бё) хомут на шёю ауырлыҡты үҙ елкәңә алыу, 
үҙ елкәңә ҡамыт кейҙереү

НАДЁТЬСЯ сов.; разг. кейелеү; сапогй легко 
наделись итек еңел кейелде

НАДЁЯТЬСЯ несов. 1. на что (рассчиты
вать) ышаныу, өмөт итеү, өмөтләнеү; надёяться 
на покровйтельство старших ололарҙың яҡла 
уына ышаныу 2. на кого-что (полагаться) ыша
ныу, таяныу; надёяться на др5та дуҫыңа ыша
ныу ♦ как на каменную гору надёяться ныҡ 
ышаныу

НАДЗЁМНЫЙ, -ая, -ое ер өҫтөндәге, ер өҫтө 
...ы; надземная часть растений үҫемлектәрҙең ер 
өҫтөндәге өлөшө
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НАДЗИРАТЕЛЬ
НАДЗИРАТЕЛЬ м  и н а д з и р Ат е л ь н и

ЦА ж һаҡсы, надзиратель; тюремный надзи
ратель төрмә һаҡсыһы

НАДЗИРАТЬ несов. за кем-чем күҙәтеү, 
күҙәтеп (ҡарап, тикшереп) тороу; надзирать за 
порядком в работе эш тәртибен күҙәтеү

НАДЗОР м 1. см. надзирать; надзор за за 
ключёнными тотҡондарҙы күҙәтеү 2. (группа 
надзирающих лиц) күҙәтеү, надзор; санитарный 
надзор санитария күҙәтеүе ♦ прокурорский над
зор прокурор надзоры; судебный надзор суд 
надзоры

НАДЗОРНЫЙ, -ая, -ое юр. надзор ...ы; над
зорные органы суда судтың надзор органдары 

НАДИВИТЬСЯ сов.\ разг. (обычно с отриц. 
или со словами “не могу", “не может") һоҡла
ныу; не могу надивиться һоҡланып туя алмайым 

НАДКАЛЫВАТЬ несов. см. надколоть 
НАДКАЛЫВАТЬСЯ несов. 1. см. надко

лоться 2. страд, от надкалывать
н а д к л А с с о в о с т ь  ж синыфтарға бәй

ләнмәгәнлек, синыфтан тыш тороу; надклассо
вость воспитания тәрбиәнең синыфтарға бәй
ләнмәгәнлеге

НАДКЛАССОВЫЙ, -ая, -ое синыфтарға бәй
ләнмәгән, синыфтан тыш, синфи мәнфәғәттәрҙән 
өҫтөн торған; надклассовое общество синыф
тарға бәйләнмәгән йәмғиәт

НАДКЛЕИВАТЬ несов. см. надклеить 
НАДКЛЕИТЬ сов. что өҫтәп (ялғап) йәбеш

тереү, йәбештереп ҡуйыу (оҙонайтыу); над
клеить полоску бумаги ҡағыҙ өҫтәп йәбештереү 

НАДКЛЙ ВЬЕ с; зоол. суҡыштың өҫкө 
өлөшө

НАДКЛЮЧЙЧНЫЙ, -ая, -ое умрау өҫтө 
...ы, умрау өҫтө(ндәге); надключичная впадина 
умрау өҫтө соҡоро

НАДКбЖ ИЦА ; к\ бот. тиресә өҫтө ярыһы 
( цҫемлектәрҙә)

НАДКбЛ м 1. см. надколоть 2. (надколотое 
место) ярыҡ, ярылған (сатнаған) урын; забйть 
клин в надкол бревна бүрәнә ярығына шына 
ҡағыу

НАДКОЛЁННЫЙ, -ая, -ое тубыҡ ...ы, тубыҡ 
(теҙ) өҫтө; надколенная кость тубыҡ һөйәге 

Н А ДКО ЛбТЬ сов. что 1. (расщепить) 
ярыу, яра биреп ҡуйыу, сатнатыу; надколоть 
бревно бүрәнәне ярыу 2. (проколотъ) тишкеләп 
(сәнскеләп) сығыу; надколоть огурцы перед за
солкой ҡыярҙы тоҙлар алдынан сәнскеләп сығыу 

НАДКОЛбТЬСЯ сов. аҙ ғына ярылыу, яры
ла төшөү, сатнау; орех надкололся сәтләүек 
ярыла төшкән

НАДКбСТНИЦА ж; анат. һөйәк ярыһы; 
воспаление надкостницы һөйәк ярыһы шешеүе 

НАДКбСТНЫЙ, -ая, -ое һөйәк өҫтө ...ы, 
һөйәк өҫтөндәге; надкостная плёнка һөйәк 
өҫтөндәге яры

НАДКРЫЛЬЯ мн. (ед. надкрылье с) өҫкө 
ҡанат, өҫтәге ҡаты ҡанаттар (ҡуңыҙҙа һ.б. яры 
ҡанатлыларҙа)', надкрылья жука ҡуңыҙҙың 
өҫкө ҡаты ҡанаттары

НАДК^С м 1. см. надкусйть 2. (надкушен
ное место) тешләп алынған урын, тешләнгән 
урын (ер); надкус на яблоке алмалағы теш
ләнгән урын

НАДКУСИТЬ сов. что ситен тешләп алыу, 
кимереү; надкусйть яблоко алманы тешләп алыу 

НАДКУСЫВАТЬ несов. см. надкусйть 
НАДЛАМЫВАТЬ несов. см. надломить 
НАДЛАМЫВАТЬСЯ несов. 1. см. надло

миться 2. страд, от надламывать
НАДЛЕЖАТЬ несов. кому-чему безл 

книжн. тейеш, кәрәк; вам надлежит срочно при
быть на работу һеҙгә тиҙ генә эшкә килеп етергә 
кәрәк

НАДЛЕЖАЩИЙ, -ая, -ее книжн. тейешле, 
тейешенсә, кәрәгенсә, кәрәкле; принять надле
жащие меры тейешле саралар күреү; держать 
себя надлежащим образом үҙеңде тейешенсә 
тотоу

НАДЛбМ  м 1. см. надломйть, надломйться; 
надлом с треском шартлап һыныу 2. (надлом
ленное место) сатнаған (кителгән, һынған) 
урын; надлом вётки ботаҡтың һынған урыны 
3. перен. төшөнкөлөк, рухһыҙлыҡ, ҡаҡшаған
лыҡ; в душе зреет глубокий надлом күңелдә 
тәрән төшөнкөлөк тыуа

НАДЛОМИТЬ сов. 1. что сатнатыу, китеү, 
һындырыу, һындыра яҙыу (төшөү); надломйть 
палку таяҡты һындырыу; надломйть кость 
һөйәкте сатнатыу 2. перен. (ослабитъ) ҡаҡша
тыу, көсөн (хәлен) бөтөрөү; горе его надломйло 
ҡайғы-хәсрәт уны ҡаҡшатты

НАДЛОМЙТЬСЯ сов. 1. һыныу, сатнау, ки
телеү; труба надломйлась торба һынған; зуб 
надломйлся теш кителгән 2. перен. (ослабеть) 
биртенеү, ҡаҡшау; здоровье надломилось 
сәләмәтлек ҡаҡшаны

НАДЛОМЛЕННОСТЬ ж төшөнкөлөк, ҡаҡ- 
шағанлыҡ; душевная надломленность күңел 
төшөнкөлөгө; надломленность здоровья сәлә
мәтлектең ҡаҡшауы

НАДЛОМЛЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от 
надломйть 2. прил.; перен. рухһыҙ, күңелһеҙ, 
төшөнкө рухлы, ҡаҡшаған; надломленный чело
век төшөнкө рухлы кеше

НАДМЕННОСТЬ ж тәкәбберлек, һауалы
лыҡ, эрелек; надменность взгляда ҡараштың 
тәкәбберлеге; проявлять надменность тәкәббер
лек күрһәтеү

НАДМЕННЫЙ, -ая, -ое тәкәббер, һауалы, 
эре; надменный вид тәкәббер ҡиәфәт

НАДМОГЙЛЬНЫЙ, ая, ое ҡәбер ...ы, 
ҡәбер өҫтө ...ы; надмогйльный холм ҡәбер өҫтө 
ҡалҡыулығы; надмогйльная плита ҡәбер ташы
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НАДО I в знач. сказ., безл., обычно с неопр. 
кәрәк; надо собираться в путь юлға йыйынырға 
кәрәк; мне не надо помощников миңә ярҙамсы 
лар кәрәкмәй ♦ надо думать (полагать): 1) в 
знач. вводи, сл. (вероятно, по-видимому) булһа 
кәрәк, шикелле, буғай, ахырыһы, моғайын; 2) (конечно) эйе, дөрөҫ, шулай; надо и честь 
знать саманы ла белергә кәрәк; что надо в знач. 
сказ.; прост, бына тигән, бик яҡшы, бик һәйбәт 

НАДО II предлог см. над 
НАДО... приставка см. над... 
НАДбБЛАЧНЫЙ, -ая, -ое болот өҫтө ...ы, 

болот(тар) өҫтөндәге; надоблачные слой атмос
феры атмосфераның болот өҫтө ҡатламдары 

НАДОБНОСТЬ ж кәрәклек, мохтажлыҡ, 
мохтаж булыу, хәжәт, ихтыяж; в случае надоб
ности кәрәк булған саҡта; иметь надобность в 
чём-л. берәй нәмәгә мохтаж булыу; нет надоб
ности в чём-л. хәжәте юҡ

НАДОЕДАТЬ несов. см. надоесть 
НАДОЁДЛИВОСТЬ ж ялыҡтырғыс (ял

ҡытҡыс) булыу, теңкәгә тейеүсәнлек; надоедли
вость его поведения уның тәртибенең ялыҡ- 
тырғыслығы

НАДОЕДЛИВЫ Й, -ая, -ое ялыҡтырғыс, 
ялҡытҡыс, йөҙәткес, еләткес, теңкә ҡоротҡос, 
тәҡәт(те) ҡоротҡос, биҙрәткес, биҙҙергес; на
доедливый человек ялыҡтырғыс кеше; на
доедливый дождь ялҡытҡыс ямғыр; надоедли
вая просьба теңкә ҡоротҡос үтенес

НАДОЁСТЬ сов. кому-чему йөҙәтеү, биҙ
рәтеү, биҙҙереү, туйҙырыу, ялҡытыу, туйҙырып 
(интектереп, ялҡытып) бөтөрөү, теңкәгә тейеү, 
тәҡәтте ҡоротоу; надоесть просьбами үтенестәр 
менән теңкәгә тейеү; надоело мне молчать 
өндәшмәү мине ялҡытты

НАДОИТЬ сов. что, чего һауып алыу; на 
дойть ведро молока бер күнәк һөт һауып алыу 

НАДОЙ м; с.-х. һауым; ежедневный надой 
молока һөттөң көндәлек һауымы

НАДОКбННЫ Й, -ая, -ое тәҙрә өҫтө ...ы, 
тәҙрә өҫтөндәге; надоконный карниз тәҙрә 
өҫтөндәге кәрниз

НАДОЛБА ж бүкән, бағана (ергә ҡаҙып ул- 
тыртылган ҡыҫҡа багана) 2. обычно мн. 
надолбы әоен. (заграждение) ҡойма, кәртә 
(ҡыҫҡа баганалар менән уратылған); гра 
нйтные надолбы гранит ҡойма

НАДОЛБИТЬ сов. что, чего соҡоп яһау 
(яһап ҡуйыу); надолбйть скважин соҡоп ти
шектәр яһау

НАДбЛГО нареч. оҙаҡҡа, күпкә; он уехал 
надолго ул оҙаҡҡа китте

НАДбМ НИК м и НАДбМНИЦА ж өйҙә 
эшләүсе (предприятие, артель һ.б. биргән эш
те өйҙә башҡарыусы)

НАДбМНЫ Й, -ая, -ое өйҙә башҡарылған; 
надомная работа өйҙә башҡарылған эш

НАДОРВАТЬ сов. что 1. бер аҙ йыртыу, 
йырта төшөү, ситен йыртыу, йырта биреп ҡу
йыу; надорвать пакет пакетты йырта биреп ҡу
йыу 2. перен. ҡаҡшатыу, имгәтеү, эшлектән 
сығарыу, бөтөрөү; надорвать голос тауышты 
бөтөрөү; надорвать здоровье сәләмәтлекте 
ҡаҡшатыу; надорвать сйлы хәлдән тайыу ♦ на
дорвать живот (животики) со смеху (от хохота) 
прост, эс ҡатып көлөү, эс ҡатҡансы көлөү 

НАДОРВАТЬСЯ сов. 1. бер аҙ йыртылыу, 
йыртыла төшөү; мешок надорвался сбоку  
тоҡтоң сите йыртыла төшкән 2. разг. имгәнеү, 
биртенеү, (эскә) зыян килтереү; надорваться, 
поднимая тяжести ауыр күтәреп имгәнеү 3. пе
рен. хәлһеҙләнеү, ныҡ арыу, үтә йонсоу; надо
рваться на тяжёлой работе ауыр эштән ныҡ 
арыу

НАДОУМИТЬ сов. кого-что; разг. кәңәш би
реү, аҡыл биреү; он надоумил обратйться к вам 
ул һеҙгә мөрәжәғәт итергә кәңәш бирҙе

НАДПИЛ м 1. см. надпилйть 2. (надпиленное 
место) бысылған урын; надпйл на дереве ағас
тағы бысылған урын

НАДПИЛИВАТЬ несов. см. надпилйть 
НАДПИЛИТЬ сов. что бер аҙ бысып ҡуйыу, 

быса биреп ҡуйыу; надпилйть бревно бүрәнәне 
өҫтән бер аҙ бысып ҡуйыу

НАДПИЛКА ж см. надпилйть; надпйлка до
ски таҡтаны быса төшөү (биреү)

НАДПИСАТЬ сов. что 1. өҫтөнә (артына, 
тышына) яҙып ҡуйыу (яҙыу), (берәй нәмә) яҙыу; 
надписать фотографию фотография артына 
яҙыу; надписать книгу китапҡа берәй нәмә яҙыу 
2. (выше написанного ранее) яҙылған юл өҫтөнә 
яҙыу; надписать над строкой несколько слов 
яҙылған юл өҫтөнә бер нисә һүҙ яҙыу

НАДПИСЬ ж яҙыу, яҙма; надпись на фото
графии фотография артындағы яҙыу; надписи 
на скалах ҡаялағы яҙмалар

НАДПОРбТЬ сов. что (тегелгәнде) бер аҙ 
һүтеү, һүтә биреү; надпороть подкладку эслекте 
бер аҙ һүтеү

НАДПбЧВЕННЫЙ, -ая, -ое тупраҡ (ер) өҫтө 
...ы, тупраҡ (ер) өҫтөндәге; надпочвенные воды 
ер өҫтөндәге һыуҙар

НАДПбЧЕЧНИКИ мн. (ед. надпочечник м);
анат. бөйөр өҫтө биҙҙәре

НАДПбЧЕЧНЫЙ, -ая, -ое бөйөр өҫтө ...ы; 
надпочечные железы бөйөр өҫтө биҙҙәре 

НАДРАИВАТЬ несов. см. надраить 
НАДРАИВАТЬСЯ несов. страд, от на

драивать
НАДРАИТЬ сов. что; мор. ышҡып (ялты

ратҡансы) таҙартыу (йыуыу), ялтыратыу; над
раить палубу палубаны ышҡып ялтыратҡансы 
йыуыу

НАДРАТЬ сов. что, чего һуйып (ҡайыҙлап) 
алыу, һыҙырып алыу; надрать много коры күп 
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НАДРЕЗ
итеп ағас ҡабығы һыҙырып алыу ♦ надрать уши 
кому ҡолағын бороу

НАДРЁЗ м 1. см. надрезать — надрезать
2. (надрезанное место) киҫек, киҫелгән урын; 
поперечный надрез арҡыры киҫек

НАДРЁЗАТЬ сов. что (бер аҙ) ҡырҡа (киҫә) 
биреп ҡуйыу; надрезать картон ҡатырғаны 
ҡырҡа биреп ҡуйыу

НАДРЕЗАТЬ несов. см. надрезать 
НАДРЁЗЫВАТЬ несов. см. надрезать 
НАДРЁЗЫВАТЬСЯ несов. страд, от над

резывать
НАДРЕССИРОВАТЬ сов. кого-что', разг. 

өйрәтеү, күнектереү (хайуанды)', надрессиро
вать собаку этте өйрәтеү

НАДРУБ м 1. см. надрубйть; надруб бревна 
бүрәнәне бер аҙ киртеү 2 . киртеп алынған урын, 
уйым; надруб на полёне утын ағасындағы уйым 

НАДРУБАТЬ несов. см. надрубйть 
НАДРУБАТЬСЯ несов. страд, от надрубать 
НАДРУБИТЬ сов. что (бер аҙ) киртеү (са

быу), саба (киртә) биреп ҡуйыу; надрубйть ко
ру ағас ҡабығын киртә биреп ҡуйыу

НАДРУГАТЕЛЬСТВО с мыҫҡыл, мыҫҡыл 
итеү, мәсхәрә, мәсхәрә итеү; оградйть себя от 
надругательства үҙеңде мыҫҡылдан һаҡлап алып 
ҡалыу

НАДРУГАТЬСЯ сов. над кем-чем мыҫҡыл 
итеү, мыҫҡыллау, мәсхәрәләү, хурлау; надру
гаться над слабым көсһөҙҙө мыҫҡыллау

НАДРЫВ м 1. см. надорвать 1; надрыв кон
верта конверттың ситен бер аҙ йыртыу 2. йыр
тылған урын, йыртыҡ; надрыв на листе ҡағыҙ 
битендәге йыртыҡ 3. перен. төшөнкөлөк, һыны
лыш, көсөргәнеш; кашлять с надрывом кө
сөргәнеш менән йүткереү; душевный надрыв ру
хи һынылыш ♦ говорить с надрывом ҡыҙып 
(ярһып) һөйләү

НАДРЫВАТЬ несов. см. надорвать ♦ надры
вать глотку (горло) прост, боғаҙ йыртыу 
(ярыу), аҡырып һөйләү (йырлау)

НАДРЫВАТЬСЯ несов. 1. см. надорваться 1; 
2. над чем и без доп.; перен., разг. көсәнеп 
эшләү, бөтә көстө һалып (ҡуйып) эшләү (тыры
шыу), хәлдән тайыу, имгәнеү, бик ҡаты ҡыс
ҡырыу; надрываться над стиркой кер йыуып 
хәлдән тайыу; надрываться, поднимая тяжести 
ауыр күтәреп имгәнеү 3. от чего яфаланыу, 
ғазапланыу; надрываться от чувства раскаяния 
үкенеү тойғоһонан ғазапланыу 4. страд, от над
рывать ♦ сердце (душа) надрывается йөрәк 
(күңел) әрней (өҙөлә)

НАДРЫВИСТЫЙ, -ая, -ое артыҡ (үтә) 
көсөргәнешле, әсе, ҡаты, ярһыулы; надрывис
тый кашель ҡаты йүткереү, быума йүтәл

НАДРЫВНЫЙ, -ая, -ое әрнеүле, әсенеүле, 
йөрәк әрнеткес, үҙәк өҙгөс; надрывная песня 
йөрәк әрнеткес йыр

НАДСАДИСТЫЙ, -ая, -ое разг. см. над
садный

НАДСАДНЫЙ, -ая, -ое разг. ҡаты; над
садный кашель ҡаты йүтәл

НАДСЕКАТЬ несов. см. надсёчь 
НАДСЁЧКА ж 1. см. надсёчь; надсёчка 

бревна бүрәнәне киртә биреп ҡуйыу 2. (заруб
ка) киртек, тамға; надсёчка на камне ташта
ғы тамға

НАДСЁЧЬ сов. что (бер аҙ) киртеү, киртеп 
ҡуйыу; надсёчь топором дёрево ағасты балта 
менән киртеү

НАДСМАТРИВАТЬ несов. за (над) кем-чем 
ҡарау, тикшереү, күҙәтеү, ҡарап (тикшереп, 
күҙәтеп) тороу; надсматривать за работой 
эшләгәнде күҙәтеп тороу

Н А ДСМ бТР м өҫтән тикшереп (ҡарап, 
күҙәтеп) тороу; надсмотр за порядком тәртипте 
өҫтән тикшереп тороу

НАДСМ бТРЩ ИК м ҡараусы, баҡтансы 
(тикшереп-кщәтеп тороусы, кщәтеп эшлә- 
тецсе); путевой надсмотрщик юл ҡараусы

НАДСТАВИТЬ сов. что өҫтәп (ялғап) 
оҙонайтыу; надставить рукава еңдәрҙе ялғап 
оҙонайтыу

НАДСТАВЛЙТЬ несов. см. надставить
НАДСТАВНОЙ, -ая, -ое 1. ялғанған, ялған

малы; надставные рукава ялғанған еңдәр 
2. ялғап ҡуйыла торған, ялғап ҡуйыу өсөн; над
ставная доска стола өҫтәлгә ялғап ҡуйыла 
торған таҡта

НАДСТРАИВАТЬ несов. см. надстроить 
НАДСТРАИВАТЬСЯ несов. страд, от над

страивать
НАДСТРбЕЧНЫЙ, -ая, -ое полит, өҫҡорма 

...ы, өҫҡормаға хас (булған); надстроечные яв
ления өҫҡормаға хас күренештәр

НАДСТРОИТЬ сов. что өҫтәп төҙөү (ҡороу), 
бейегәйтеп (бейек итеп) төҙөү; надстроить дом 
өйҙө бейегәйтеп төҙөү

НАДСТРбЙКА ж 1. см. надстроить; надст
ройка новых әтажёй к дбму өйгә яңы ҡаттар 
өҫтәп төҙөү 2. өҫкө ҡоролма; надстройки корабля 
караптың өҫкө ҡоролмалары 3. полит, өҫҡорма 

НАДСТРбЧНЫЙ, -ая, -ое (яҙылған, яҙма) 
юл өҫтөндәге; надстрочные знаки юл өҫтөндәге 
билдәләр

НАДТЕСАТЬ сов. что (өҫтән) юныу (юнып 
алыу); надтесать бревно бүрәнәне өҫтән юнып 
алыу

НАДТЕСЫВАТЬ несов. см. надтесать
НАДТРЕСНУТЫЙ, -ая, -ое 1. сатнаған, аҙ 

ғына ярыҡ; надтрёснутый стакан сатнаған ста
кан 2. перен. (о звуке, голосе) ҡалтыраған, ҡар
лыҡҡан; надтрёснутый голос ҡарлыҡҡан тауыш 

НАДТРЁСНУТЬ сов. сатнау, аҙ ғына (сат
нау) ярылыу; стекло надтрёснуло быяла сат
наны
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НАДУВАТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое разг. алдау 
...ы, хәйләләү ...ы, һемәйтеү ...ы; надуватель
ские приёмы алдау юлдары

НАДУВАТЕЛЬСТВО с; разг. алдаҡсылыҡ, 
алдыҡ, алдашыу, ялғанлау; пойти на наду
вательство алдашыуға барыу 

НАДУВАТЬ несоә. см. надуть 
НАДУВАТЬСЯ несоә. 1. см. надуться 1; 

2. страд, от надувать 1, 2
НАДУВКА ж см. надуть — надувать 1; на

дувка шин шиндарҙы өрҙөрөп тултырыу
НАДУВНбЙ, -ая, -ое өрөлмәле, өрөп (өр

ҙөрөп) тултырмалы (ҡабартмалы), өрөп (өр
ҙөрөп) тултырылған; надувной матрас өрөп тул
тырмалы матрас

НАДУМАННОСТЬ ;/ с яһалмалыҡ, уйҙырма- 
лылыҡ; надуманность сюжета сюжеттың яһал
малылығы

НАДУМАННЫЙ, -ая, -ое уйҙырма, уйланма, 
уйлап сығарылған, яһалма; надуманный образ 
уйлап сығарылған образ

НАДУМАТЬ сов. что, с неопр.; разг. уйға ки
леү, уйлау, уйлап ҡарарға килеү, -маҡсы/-мәксе 
булыу, уйлап табыу; надумать заняться спортом 
спорт менән шөғөлләнмәксе булыу; надумать 
уехать китергә уйлау

НАДУМАТЬСЯ сов. 1. разг. туйғансы уйлау, 
уйланыу, күп уйлау; надуматься о предстоящей 
работе алдағы эш тураһында күп уйланыу 
2 . (1 и 2 л. не употр.) разг. башҡа килеү; эта 
мысль надумалась не сразу был уй бик тиҙ генә 
башҡа килмәне

НАДУМЫВАТЬ несов. см. надумать
НАДУРАЧИТЬСЯ сов.', разг. туйғансы шая

рыу (ҡотороу, тилереү); дети вдоволь надурачи
лись балалар туйғансы шаярҙы

НАДУТОСТЬ ж 1. тәкәбберлек, һауалылыҡ, 
тәкәббер (эре, һауалы) булыу 2 . күпертелгәнлек, 
күпертелгән (ҡабартылған) булыу (һ щ , стиль, 
телмәр)', надутость стиля стилдең күпертелгән 
булыуы

НАДУТЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от надуть 
2. прил. ҡабарған, бүрткән, күпкән; надутые 
жйлы рук ҡабарған ҡул тамырҙары 3. прил.; пе- 
рен., разг. (высокомерный) эре, һауалы, тәкәб
бер; надутая особа тәкәббер кеше 4. прил.; пе- 
рен., разг. (высокопарный) күпертелгән, ҡабар
тылған (һщ, телмәр, стиль һ.б.) 5. прил.; пе- 
рен., разг. (обиженный, сердитый, угрюмый) 
турһайған, асыулы, ҡараңғы сырайлы

НАДУТЬ сов. что 1. өрөп (өрҙөрөп) тулты
рыу, өрөп (һауа тултырып) ҡабартыу; надуть 
мяч тупты өрөп тултырыу 2. что, чего безл. 
өрөп туҙҙырыу (килтереү, индереү, ҡундырыу, 
тулыу); ветром надуло пыли ел менән туҙан 
тулған 3. кому-чему безл.; разг. ел бәрелеү 
(бәреү, һуғыу, ҡағылыу); надуло в ухо ҡолаҡҡа 
ел һуҡҡан 4. кого; прост, алдау, төп башына ул-

НАЕЗДИТЬ
тыртыу, һемәйтеү; он меня надул ул мине алда
ны ♦ надуть губы үпкәләү, ирен турһайтыу 

НАДЕТЬСЯ сов. 1. (о мяче) ҡабарыу; (о па
русе) киреү; мяч надулся туп ҡабарҙы; паруса 
надулись елкәндәр кирелде 2. перен., разг. (оби
деться) үпкәләү, турһайыу, (үпкәләп) сырай 
һытыу 3. перен., разг. тәкәбберләнеү, эреләнеү, 
кәпәренеү; от чрезмерных похвал он надулся 
артыҡ маҡтауҙан ул кәпәренде ♦ как мышь на 
крупу надулся кто үпкәләгән, турһайған

НАДУШИТЬ сов. кого-что хушбуй һөртөү 
(бөркөү)

НАДУШИТЬСЯ сов. хушбуй һөртөнөү 
НАДХВбСТЬЕ с; зоол. ҡойроҡ өҫтө (ҡош

тарҙа); надхвостье у зяблика ҡыҙылтүштең 
ҡойроҡ өҫтө

НАДШИВАТЬ несов. см. надшить
НАДШИВАТЬСЯ несоә. страд, от над

шивать
НАДШИВКА ж 1. см. надшйть; надшивка 

воротника яғаны ялғап тегеп оҙонайтыу 2. (над
ставленное место) ялғанған урын, ялғау; над
шивка у брюк салбарҙың ялғауы

НАДШИТЬ сов. что ялғап тегеү (тегеп 
оҙонайтыу); надшйть кусок материи к платью 
күлдәкте туҡыма киҫәге менән ялғап оҙонайтыу 

НАДЪ... приставка см. над...
НАДЫМИТЬ сов. чем и без доп. төтәү, төтөн 

сығарыу (тултырыу); печь надымйла мейес 
төтәгән; в комнате надымили табаком бүлмәгә 
тәмәке төтөнө тулған

НАДЫШАТЬ сов. 1. тын (һулыш) менән йы
лытыу (йылытып иретеү); в комнате надышали 
бүлмәне тын менән йылытҡандар 2. на что; 
разг. тын менән (өрөп) быуландырыу (парлан
дырыу, иретеү); надышать на оконное стекло 
тәҙрә быялаһын өрөп быуландырыу

НАДЫШАТЬСЯ сов. туйғансы һулау, күп 
һулау; надышаться лесным воздухом урман 
һауаһын туйғансы һулау ♦ не надышится (не 
может надышаться) на кого ҡарап (күреп) туя 
алмай

НАЕДАТЬСЯ несов. см. наесться
НАЕДИНЁ нареч. 1. икәүҙән-икәү генә, ау

лаҡта; поговорйть наедине икәүҙән-икәү генә 
һөйләшеү 2. (обычно со словами “с собой', “с 
самим собой”) бер үҙе, япа-яңғыҙ; остаться на
едине с самим собой япа-яңғыҙ ҡалыу

НАЁЗД м 1. см. наехать 1; наезд машйны на 
тротуар машинаның тротуарға барып менеүе 
2. ө знач. нареч. наездом, наездами үтешләй, 
үткән-һүткәндә; у друга он бывал наездами ул 
дуҫында үтешләй генә була ине 3. у cm. (кавале
рийский набег) атлы ғәскәр һөжүме, сапҡын 

НАЁЗДИТЬ сов. 1. что и без доп. (какое-л. 
количество времени или расстояние) йөрөү, 
уҙыу, үтеү; на старой машине много не 
наездишь иҫке машинала әллә ни оҙаҡ йөрөп
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НАЕЗДИТЬСЯ
булмай 2 . что (укатать, уплотнить) юл 
һалыу, (күп йөрөп) юлды таҡырайтыу (шымар
тыу); машйны наездили дорогу машиналар юл
ды таҡырайтып бөткән 3. кого-что; спец. (выез
дить молодую лошадь) йөрөргә өйрәтеү; 
наездить молодого жеребца йәш айғырҙы 
йөрөргә өйрәтеү

НАЁЗДИТЬСЯ сов.; разг. туйғансы (бик 
күп) йөрөү, йөрөп туйыу; наездиться на велоси
педе велосипедта туйғансы йөрөү

НАЁЗДНИК м 1. һыбайлы; цирковой наезд
ник цирк һыбайлыһы 2. ат өйрәтеүсе, атта 
йөрөргә өйрәтеүсе, жокей; главный наездник ко
нюшни атлыҡсаның төп ат өйрәтеүсеһе 3. зоол. 
яйҙаҡ

НАЁЗДНИЦА ж см. наездник 1, 2 
НАЕЗЖАТЬ I несов. см. наездить 2 , 3 
НАЕЗЖАТЬ II несов. 1. см. наехать 2. разг. 

килеү (аҙ гына ваҡытҡа), килеп киткеләү, кил
геләп йөрөү

НАЁЗЖ ЕННЫ Й, -ая, -ое 1. прич. от 
наездить; наезженный рысак өйрәтелгән юртаҡ
2 . прил. ҡаты, таҡыр, тигеҙ, шыма (юл); 
наезженная дорога таҡыр юл

НАЁМ м см. нанять; наём рабочих эшселәр 
яллау; работа по найму ялланып эшләү

НАЕМНИК м 1. уст. (наёмный работник) 
ялсы, ялланып эшләүсе 2 . (наёмный солдат) 
ялланма ғәскәр (һалдат) 3. перен. (наймит) һат
лыҡ йән, ялсы

НАЁМНИЦА ж см. наёмник 1 
НАЁМНЫЙ, -ая, -ое 1. ялланма, ялланған, 

ялланыу ...ы; наёмный рабочий ялланма эшсе; 
наёмная цена ялланыу хаҡы; наёмная армия ял
ланма армия 2 . (отдаваемый или взятый вна
ём) файҙаланып торорға алынған (бирелгән); на
ёмная дача файҙаланып торорға алынған дача
3. һатлыҡ, аҡсаға ялланған; наёмный убййца 
аҡсаға ялланған үлтереүсе

НАЕМЩИК м эшселәр яллаусы 
НАЁСТЬСЯ сов. туйғансы ашау, ашап туйыу; 

наесться хлеба с маслом туйғансы май яғылған 
икмәк ашау

НАЁХАТЬ сов. 1. на кого-что өҫтөнә барып 
(килеп) менеү, тапау, барып (килеп) бәрелеү, 
төртөлөү, (өҫтөнә) барып сығыу; машйна наеха
ла на газон машина газонға килеп менде; наехать 
на хутор утарға барып сығыу 2. разг. (приехать; 
обычно в большом количестве) күп килеү, килеп 
төшөү (тулыу); к празднику наехало много гос
тей байрамға бик күп ҡунаҡ килеп төштө

НАЖАЛОВАТЬСЯ сов.; разг. ялыу биреү, 
зарланыу; рабочие нажаловались на управ
ляющего эшселәр управляющий өҫтөнән ялыу 
биргән

НАЖАРИВАТЬ несов. см. нажарить 
НАЖАРИВАТЬСЯ несов. 1. см. нажариться 

2. страд, от нажаривать

НАЖ АРИТЬ сов. что, чего (күпмелер) 
ҡыҙҙырыу, ҡурыу; нажарить картошки картуф 
ҡыҙҙырыу

НАЖАТИЕ с  с м . нажать I; нажатие рычага
рычагка баҫыу

НАЖАТЬ I сов. 1. что баҫыу; нажать на 
кнопку кнопкаға баҫыу 2. что һығып алыу 
(сығарыу); нажать томатного сока томат һутын 
һығып алыу 3. на кого-что; перен., прост. 
баҫым яһау, ҡыҫыу; нажать на строителей 
төҙөүселәргә баҫым яһау 4. на что; перен., 
прост, ҡыҙыуыраҡ тотоноу, (эште) ҡыҙыула
тыу; нажать на работу эшкә ҡыҙыуыраҡ тотоноу 

НАЖАТЬ II сов. что, чего урыу, урып алыу; 
нажать сотни центнеров ржи йөҙәрләгән центнер 
арыш урыу

НАЖДАК м наждак (минерал) 
НАЖДАЧНЫЙ, -ая, -ое наждак ...ы, наж

даклы; наждачное месторождение наждак ятҡы 
лығы; наждачная бумага наждаклы ҡағыҙ 
♦ наждачный камень наждак ташы, ҡом ҡайраҡ 

НАЖЁЧЬ сов. 1. что, чего; разг. яндырыу, 
үртәү (бер ни тиклем), яндырып әҙерләү; на
жечь древесного угля ағас күмере үртәп алыу; 
нажечь за зиму много дров ҡыш сыҡҡансы 
байтаҡ утын яндырыу 2 . что; разг. (нагреть, на
калить) яндырыу, бешереү, эҫетеү, ҡыҙҙырыу; 
солнце нажгло спйну арҡаны ҡояш яндырған 
3. спец. ҡыҙҙырып (яндырып) тамға һалыу; на
жечь тавро ҡыҙҙырып тамға һалыу (малга)

НАЖЁЧЬСЯ сов. 1. разг. (сильно загореть 
на солнце, перегреться) (ҡояшта) бешеү, (бик 
ныҡ) ҡыҙыу, яныу 2 . на чём; перен., прост, 
(потерпеть материальный ущерб от обмана) 
яныу; нажечься на покупке нәмә һатып алған
да яныу

НАЖЙВА ж; разг. 1. см. нажйть 1; нажйва 
денег аҡса табыу 2. анһат (еңел) табыш (файҙа); 
погоня за нажйвой еңел табыш артынан ҡыуыу 

НАЖИВАТЬ несов. см. нажйть 
НАЖИВАТЬСЯ несов. 1. см. нажиться 

2. страд, от наживать
НАЖИВИТЬ сов. что; рыб. емләү, ем ҡуйыу 

(ҡатыу); наживйть крючок червяком ҡармаҡты 
селәүсен менән емләү

НАЖИВКА ж; рыб. ем, алдатҡыс; нажйвка 
для рыбы балыҡ еме, балыҡ өсөн ем 

НАЖИВЛЙТЬ несов. см. наживйть 
нажив лйться несов. страд, от на

живлять
Н А Ж И ВН бЙ  I : дело наживное булды 

рып була торған эш, табыла (ирешеп була) 
торған нәмә

НАЖ И ВН бЙ II, -ая, -ое (употребляемый в 
качестве наживки) ем ҡуйылған, ем итеп (емгә) 
ҡуйыла торған; наживная рыба емгә ҡуйыла 
торған балыҡ, емлек

НАЖИГАТЬ несов. см. нажёчь
610



НАЗНАЧАТЬ
НАЖЙМ м 1. см. нажимать 1; нажйм на ру

коятку молотка сүкеш һабына баҫыу 2. (на
тиск) һөжүм; вражеский нажйм дошман һө
жүме 3. спец. ҡыҫҡыс, ҡыҫтырғыс; винтооб
разный нажйм бормалы ҡыҫтырғыс 4. ө знач. 
нареч. с нажймом баҫып, баҫым яһап; без на 
жйма баҫмайынса, баҫым яһамайынса; писать с 
нажймом баҫып яҙыу

НАЖИМАТЬ несов. см. нажать
НАЖ ИМ НбЙ и НАЖЙМНЫЙ, ая, -ое 

спец. ҡыҫыу ...ы, ҡыҫҡыс; нажимной рычаг 
ҡыҫыу рычагы

НАЖИН м; с.-х. төшөм, урым (игенгә 
ҡарата)

НАЖИНАТЬ несов. см. нажать II
НАЖ ИТбЙ, -ая, -ое разг. (эшләп) тапҡан, 

тапҡан-таянған; нажитое богатство эшләп 
тапҡан-таянған байлыҡ

НАЖИТЬ сов. что 1. табыу, булдырыу, 
йыйыу; нажйть всё свойм трудом бөтәһен үҙ 
көсөң менән табыу 2. кого-что, кого-чего; разг. 
(приобрести что-л. неприятное) булдырыу, 
эләктереү, тарыу, юлығыу; нажйть себе врага 
үҙеңә дошман булдырыу; нажйть себе болезнь 
ауырыу эләктереү; нажйть неприятность насар 
хәлгә юлығыу

НАЖИТЬСЯ сов. 1. (обогатиться) байыу, 
байлыҡ туплау, аҡса йыйыу, байығыу; нажйться 
на продаже оружия ҡорал һатып байыу 2. разг. 
(долго прожитъ где-л., вдоволь пожить) оҙаҡ 
йәшәп китеү, оҙаҡ тороу (ҡайҙа ла булһа)\ на 
чужбйне долго не наживёшься сит ерҙәрҙә оҙаҡ 
йәшәп булмай

НАЖУЖЖАТЬ сов.', разг. (наговорить) ар
тыҡ күп һөйләү, бушты (юҡты, юҡ-бар) һөйләү, 
ғәйбәт һөйләү; нажужжать в уши юҡ-бар(ҙы) 
һөйләп ялҡытыу

НАЗАВТРА нареч/, разг. иртәгәһенә, 
иртәгеһенә, иртәгәһе көнгә, икенсе көнгә

НАЗАД нареч. 1. артҡа, артҡа табан; огля
нуться назад артҡа (боролоп) ҡарау 2. (обрат
но) кире, кире ҡайтарып; вернуться назад кире 
(әйләнеп) ҡайтыу; взять своё слово назад 
һүҙеңде кире алыу 3. (раньше) элек; год (тому) 
назад бер йыл элек

НАЗАЛИЗАЦИЯ ж\ лингв, танаулашыу, та
нау аша әйтелеү (өнгә ҡамата)

Н АЗАЛИ ЗбВАН Н Ы И , ая, ое лингв. 
1. прич. от назализовать 2. прил. танаулашҡан, 
танау ...ы; назализованные звуки танаулашҡан 
өндәр

НАЗАЛИЗОВАТЬ сов., несов. что; лингв. 
танаулаштырыу

НАЗАЛИЗОВАТЬСЯ сов., несов.', лингв, та
наулашыу

НАЗВАНИВАТЬ несов.-, разг. өҙлөкһөҙ 
(туҡтауһыҙ) шылтыратыу; названивать по теле
фону бер туҡтауһыҙ шылтыратыу

НАЗВАНИЕ с 1. исем, атама; название ули
цы урам исеме 2. спец. (отдельное издание) ки
тап; в библиотеке 100 тысяч названий китапха 
нала йөҙ мең китап бар ♦ одно (только) на
звание ҡоро исеме генә (исеменә, атамаһына 
тура килмәгән, йәки элекке дәрәжәһен (сифа
тын) югалтҡан нәмәләр тураһында әйтелә) 

НАЗВАННЫЙ I, -ая, -ое прич. от назвать I; 
названные выше имена юғарыла әйтелгән 
исемдәр

НАЗВАННЫЙ и , -ая, -ое прич. от назвать II;
названные гости саҡырылған ҡунаҡтар

НАЗВАНЫЙ, -ая, -ое уст. ҡиәмәтлек, үкел, 
морондоҡ ♦ названый отёц ҡиәмәтлек атай; на
званая мать үкел (ҡиәмәтлек) әсәй; названый 
сын ҡиәмәтлек ул; названая дочь ҡиәмәтлек ҡыҙ 

НАЗВАТЬ I сов. кого-что 1. (датъ имя, на
звание, прозвище) атау, исемләү, исем ҡушыу 
(биреү), ҡушамат биреү (тағыу) 2. (охарактери
зовать) әйтеү, баһалау; назвать его способным 
уны һәләтле тип әйтеү 3. (сказав, объявитъ) 
һанап сығыу, (атап) күрһәтеү, әйтеү; назвать 
членов комйссии комиссия ағзаларын һанап 
сығыу

НАЗВАТЬ II сов. кого-что саҡырыу, йыйыу 
(гәҙәттә, кцп итеп)', назвать полный дом гос
тей өй тултырып ҡунаҡ саҡырыу

НАЗВАТЬСЯ I сов. кем-чем и без доп. 
үҙенең исемен әйтеү, үҙенең кем булыуын таны
тыу (белдереү, әйтеү); он назвался строителем 
ул үҙен төҙөүсе тип танытты; пришедший на
звался килгән кеше исемен әйтте

НАЗВАТЬСЯ II сов.’, разг. (напроситься) 
көсләп тағылыу, ризалыҡ алыу, -тырыу/-тереү; 
назваться в гости үҙен ҡунаҡҡа саҡырттырыу 

НАЗЁМНЫЙ, -ая, -ое 1. ер өҫтө ...ы, ер 
өҫтөндәге, ер ...ы; наземные постройки ер өҫтө 
ҡаралтылары; наземные животные ер хайуанда
ры; наземные растения ер үҫемлектәре 2. (ҡоро) 
ер; наземные войска ҡоро ер ғәскәре

НАЗЕМЬ нареч. ергә, иҙәнгә; валить наземь 
ергә йығыу

НАЗИДАНИЕ с; книжн. өгөт, нәсихәт, вәғәз, 
һабаҡ, ғибрәт; не нуждаться в назиданиях 
өгөт-нәсихәткә мохтаж булмау; слова, сказан
ные в назидание потомкам киләсәк быуынға 
һабаҡ итеп әйтелгән һүҙҙәр

НАЗИДАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое книжн. өгөтләү 
...ы, өгөтләй торған, өгөт бирә торған, өгөт- 
нәсихәт, нәсихәтле, һабаҡ булырлыҡ, ғибрәтле; 
говорить назидательным тоном өгөт нәсихәт то 
ны менән һөйләү; назидательный пример һабаҡ 
булырлыҡ өлгө

Н А ЗЛ б и разг. НАЗЛО нареч. юрамал, үс 
итеп, асыуға тейеп, асыу итеп; время сегодня, 
как назло, тянется долго ваҡыт бөгөн, үс 
иткәндәй, оҙаҡ үтә

НАЗНАЧАТЬ несов. см назначить

20:
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НАЗНАЧАТЬСЯ
НАЗНАЧАТЬСЯ несов. страд, от назначать 
НАЗНАЧЕНИЕ с 1 . см. назначить; назна 

чёние на работу эшкә тәғәйенләү 2. билдәләнеү, 
тәғәйенләнеү; получить новое назначение яңы
эшкә билдәләнеү 3. (цель, задача) төп функция, 
бурыс, маҡсат, вазифа; смысл и назначение 
жизни йәшәүҙең мәғәнәһе һәм маҡсаты; отряд 
особого назначения махсус вазифа йөкмәтелгән 
отряд; использовать по назначению тәғәйен 
ләнеше буйынса файҙаланыу

НАЗНАЧИТЬ сов. кого-что; в разн. знач. 
билдәләү, күрһәтеү, тәғәйенләү, ҡуйыу, биреү; 
назначить день отъезда китер көндө билдәләү; 
назначить участок для застройки дома өй һалыу 
өсөн урын билдәләү; назначить его заведующим 
отделом уны бүлек мөдире итеп тәғәйенләү (ҡу
йыу); назначить пенсию пенсия билдәләү; на
значить цёну хаҡ ҡуйыу

НАЗбЙЛИВЫ Й, -ая, -ое бәйләнсек, йөҙәт
кес, ялыҡтырғыс, ялҡытҡыс, теңкә ҡоротҡос, 
маҙа китәргес; назойливый человек теңкә ҡорот
ҡос кеше

НАЗРЕВАНИЕ с см. назревать; назревание 
плодов емештәрҙең өлгөрөүе

НАЗРЕВАТЬ несов. см. назреть
НАЗРЁТЬ сов. 1. (стать спелым) өлгөрөү, 

бешеү; вйшня назрела сейә бешкән 2. (о нары
ве) тулышыу, тулышып етеү 3. перен. (прибли
зиться, стать неизбежным) яҡынлашыу, ете
шеү, етеү, ҡотолғоһоҙ булыу; назрело время для 
переговоров һөйләшеү өсөн ваҡыт килеп етте 

Н А ЗУ БбК нареч.', разг. ятҡа, яттан, ятлап 
(алыу); знать устав назубок уставты яттан белеү 

НАЗЫВАНИЕ с см. называть I; называние 
вещи әйберҙең исемен атау

НАЗЫВАТЬ I несов. см. назвать I ♦ назы
вать белое чёрным аҡты ҡара тип әйтеү; назы
вать вещи свойми именами хәҡиҡәтте йәшер 
мәйенсә әйтеү, дөрөҫөн (тураһын) һөйләү 

НАЗЫВАТЬ II несов. см. назвать II 
НАЗЫВАТЬСЯ I несов. 1. (носить имя, на

зываться) аталыу, исемләнеү, исем йөрөтөү; это 
явление по-другому называется был күренеш 
икенсе төрлө атала 2. страд, от называть I 
♦ что называется в знач. вводи, сл. (как приня
то говорить) әйтергә кәрәк, тип әйтергә кәрәк 

НАЗЫВАТЬСЯ II несов. 1. см. назваться II 
2. страд, от называть II

НАЗЫ ВНбЙ: назывное предложение грам. 
атама һөйләм

НАН... приставка', сифат һәм рәцештәргә 
ялганып, артыҡлыҡ һәм ҡайһы бер осраҡтарҙа 
сагыштырыу дәрәжәләре яһай\ тәржемәлә “иң" 
тигән мәгәнәне аңлата, мәҫ., наилучший иң 
яҡшы; наивыгоднейший иң файҙалы, иң ҡулайлы 

НАЙБ м наиб (ҡайһы бер мосолман илдә
рендә башлыҡ йәки руханиҙың урынбаҫары, 
ярҙамсыһы)

НАИБбЛЕЕ нареч. 1. иң, айырыуса, ныҡ, 
бигерәк тә; этот метод наиболее подходит для 
урока был ысул дәрес өсөн бигерәк тә тура килә 
2. (в сочет. с прил. и нареч. образует преәосх. 
cm.) иң ныҡ, бигерәк тә; наиболее крепкая се
мья иң ныҡ ғаилә

НАИБбЛЬШ ИЙ, -ая, -ее иң ҙур (күп, киң, 
эре); наибольшая ширина рекй йылғаның иң 
киң урыны

НАИВНИЧАТЬ несов.', разг. бер ҡатлыла- 
ныу, бер ҡатлы булып күренергә тырышыу, бер 
ҡатлылыҡ күрһәтеп маташыу; лицемерно 
найвничать бер ҡатлы булып ҡыланыу

НАИВНОСТЬ ж бер ҡатлылыҡ, хәйләһеҙлек, 
эскерһеҙлек; проявлять найвность бер ҡатлылыҡ 
күрһәтеү

НАИВНЫИ, -ая, -ое бер ҡатлы, хәйләһеҙ, эс
керһеҙ; найвный человек бер ҡатлы кеше; 
найвный вопрос бер ҡатлы һорау; найвная 
улыбка хәйләһеҙ йылмайыу

Н АИВЫСШИИ, -ая, -ое иң юғары, иң ҙур, 
иң бейек; наивысшие достижения иң юғары 
ҡаҙаныштар

НАИГРАННОСТЬ л  с яһалмалылыҡ; наигран
ность в поведении ҡылыҡтағы яһалмалылыҡ

НАИГРАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от наиг
рать 2. прил. яһалма, ялған; найгранный смех
яһалма көлөү

НАИГРАТЬ сов. 1. что, чего\ разг. уйнау, 
башҡарыу; наиграть много песенных мелодий
бик күп йырҙарҙың көйөн башҡарыу 2. (сыг
рать для звукозаписи) көй яҙҙырыу; наиграть 
вальс на пластинку пластинкаға вальс көйөн 
яҙҙырыу

НАИГРАТЬСЯ сов. туйғансы (танһыҡ 
ҡанғансы) уйнау, уйнап туйыу; дети наигрались 
балалар уйнап туйҙы

НАИГРЫВАТЬ несов. 1. см. наиграть 2. что
и без доп. әкрен генә көй башҡарыу (уйнау) 
(музыка ҡоралында)', найгрывать старйнные ме
лодии әкрен генә боронғо көйҙәр уйнау

НАИГРЫШ м 1. көй; плясовые наигрыши
бейеү көйҙәре 2. (искусственность в актёрской 
игре) яһалмалылыҡ

НАИЗГОТбВЕ: держать наизготове әҙер то 
тоу (гәҙәттә, мылтыҡ, пистолет һ.б. ту
раһында)

НАИЗНАНКУ нареч. тиҫкәре (һул) яғын 
(яғына); надеть рубашку наизнанку күлдәктең 
тиҫкәре яғын кейеү

НАИЗУСТЬ нареч. ятҡа, яттан, күңелдән; 
читать наизусть стихи яттан шиғыр уҡыу

НАИЛУЧШИЙ, -ая, -ее иң шәп, иң яҡшы; 
наилучший способ обработки иң шәп эшкәртеү 
ысулы

НАИМЁНЕЕ нареч. 1. иң, иң аҙ, бик, бик аҙ, 
бөтәһенән дә аҙ, -һыҙыраҡ/-һеҙерәк, -һы ҙ/-һеҙ, 
-һ ы ҙы / һеҙе; наименее подходйть бик аҙ тап ки
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НАКАПАТЬ
леү 2. (в сочет. с прил. и нареч. образует пре- 
эосх. cm.) иң, иң аҙ, бик, бик аҙ, бөтәһенән дә 
аҙ; наименее удачная глава кнйги китаптың иң 
уңышһыҙ бүлеге

НАИМЕНОВАНИЕ с исем, исемлек, атама; 
наименование товаров тауарҙар исемлеге; дать 
наименование атама биреү

НАИМЕНЬШИЙ, -ая, -ее иң аҙ (бәләкәй, 
ваҡ, ҡыҫҡа); наименьшие потери иң аҙ юғал
тыуҙар; наименьший рост иң ҡыҫҡа буй ♦ по 
линии (по путй) наименьшего сопротивления 
еңел юл менән, ҡаршылыҡһыҙ (ҡаршылығы аҙ 
булған) юл менән

НАИСКОСЬ и разг. НАИСКОСбК нареч.
ҡыялаш, ҡыя; он живёт наискосок от нас ул
беҙгә ҡыялаш тора

НАИХУДШИМ, -ая, -ее иң насар, иң яман; 
наихудший вариант иң насар вариант

НАЙДЕНЫШ м; разг. ташландыҡ (табыл
дыҡ) бала; приютйть найдёныша табылдыҡ ба
ланы һыйындырыу

НАИМИТ м 1. ялсы; держать наймйтов в 
страхе ялсыларҙы ҡурҡытып тотоу 2. кого-чего; 
пренебр. һатлыҡ йән, һатылған кеше, ялсы

НАИТИ I соә. кого-что; ө разн. знач. табыу, 
тип табыу, күреү, һиҙеү, һанау; найти потерян
ную вещь юғалған әйберҙе табыу; найтй способ 
решения задачи мәсьәләне сисеү юлын табыу; 
врач нашёл его выздоровевшим врач уны 
сәләмәтләнгән тип тапты ♦ найтй себе смерть 
(могйлу, конец) где; высок, үҙенең үлемен та
быу; найтй общий язык уртаҡ тел табыу; найтй 
себя үҙ урыныңды табыу; концов не найтй осо
на сыға алмау, рәтен таба алмау

НАИТИ II соә. 1. на кого-что (надвинуться) 
барып бәрелеү (төртөлөү, менеү); найтй на пень 
түңгәккә барып бәрелеү; теплоход нашёл на 
мель теплоход һайға барып төртөлдө 2. на что 
(закрытъ собой) ҡаплау; туча нашла на солнце 
ҡояшты болот ҡапланы 3. (собраться) йыйы
лыу, килеп тулыу, тулыу; нашло много народу 
бик күп халыҡ йыйылған ♦ нашла коса на 
камень ҡара-ҡаршы килеү (ҡараштар, харак
терҙар бәрелеше тураһында); стих нашёл на 
кого кәйефе килде, теләге уянды, илһамланды; 
нашла тоска хәсрәткә батты; нашло чувство 
радости шатлыҡ хисе яулап алды; что это на те
бя нашло? һиңә ни булды?

НАИТИСЬ соә. 1. (отыскаться) табылыу; 
ключй нашлись асҡыстар табылды 2. (не расте
ряться) юғалмау, юғалып ҡалмау, аптырап тор
мау; не найтйсь, что ответить яуап бирә алмай 
юғалып ҡалыу

НАКАЗ м 1. (документ) теләк, наказ, талап; 
наказы избирателей һайлаусылар(ҙың) наказда
ры 2. уст., разг. (наставление) талап, бойороҡ, 
кәңәш, өгөт-нәсихәт; отцовский наказ атайҙың 
өгөт-нәсихәте

НАКАЗАНИЕ с 1. яза; тяжёлое наказание 
ауыр (ҡаты) яза; подвергнуть наказанию яза
лау, язаға тарттырыу 2. разг. бәлә; это сущее 
наказание бәләнең бәләһе булды был

НАКАЗАТЬ соә. кого-что язалау, яза биреү; 
наказать строго ҡаты яза биреү

НАКАЗУЕМОСТЬ ж; юр. яза бирерлек 
булыу

НАКАЗУЕМЫЙ, -ая, -ое юр. яза бирелә 
торған, язаларлыҡ; наказуемый поступок яза- 
ларлыҡ ҡылыҡ

НАКАЗЫВАТЬ несов. см. наказать
НАКАЗЫВАТЬСЯ несов. страд, от на

казывать
НАКАЛ м  1. см. накалить, накалйться

2. (степень свечения) ҡыҙыу, яҡтыртыу; лам
почка горйт полным накалом лампочка ҡы
ҙып яна

НАКАЛЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от нака
лить 2. прил. ҡырҡыулашҡан; накалённая об
становка ҡырҡыулашҡан хәл

НАКАЛИВАНИЕ с  с м . накаливать, накали 
ваться; накаливание металла металл ҡыҙҙырыу 
♦ лампа накаливания ҡыҙҙырма электр лам
паһы, үткәргесле лампа

НАКАЛИВАТЬ несов. см. накалить 
НАКАЛИВАТЬСЯ несов. 1. накалйться 

2. страд, от накаливать
НАКАЛИТЬ соә. что 1. (үтә, ныҡ) ҡыҙ

ҙырыу; накалить утюг үтек ҡыҙҙырыу 2. перен. 
(сделать крайне напряжённым) ҡырҡыулашты
рыу, киҫкенләштереү

НАКАЛИТЬСЯ соә. 1. үтә (ныҡ) ҡыҙыу; же
лезо накалйлось тимер ныҡ ҡыҙҙы 2. перен. 
ҡырҡыулашыу, киҫкенләшеү; международная 
обстановка накалилась халыҡ ара хәл ҡыр
ҡыулашты

НАКАЛЫВАНИЕ с см. накалывать II 
НАКАЛЫВАТЬ I несов. см. наколоть I 
НАКАЛЫВАТЬ II несов. см. наколоть II 
НАКАЛЫВАТЬСЯ несов. 1. см. наколоться 

2. страд, от накалывать II
НАКАЛЙТЬ несов. см. накалить 
НАКАЛЙТЬСЯ несов. 1. см. накалйться 

2. страд, от накалять
НАКАНУНЕ нареч. и предлог 1. нареч. кѳн 

элгәре, элек, алдан; вспомнить то, что было на
кануне элек булғанды иҫкә төшөрөү 2. предлог с 
род. п. (перед чем-л.) алдынан; накануне празд
ника байрам алдынан; накануне отъезда китер 
алдынан

НАКАПАТЬ соә. 1. что тамыҙыу, тамыҙып 
һалыу, тамыҙып бысратыу; накапать лекарства 
в рюмку рюмкаға дарыу тамыҙыу; накапать на 
скатерть варенье ашъяулыҡҡа ҡайнатма та
мыҙып бысратыу 2. на кого и без доп.; перен., 
прост, (оговоритъ кого-л.) яла яғыу, кеше



НАКАПЛИВАТЬ
өҫтөнән һөйләү; накапать на подр5ту әхирәт(ең) 
өҫтөнән һөйләү

НАКАПЛИВАТЬ несов. см. накопить 
НАКАПЛИВАТЬСЯ несов. 1. см. накопйться 

2. страд, от накапливать
НАКАПЫВАТЬ I несов. см. накапать 1 
НАКАПЫВАТЬ II несов. см. накопать 
НАКАРКАТЬ сов. что и без доп.; разг. (кар

каньем наслать беду) (бәләгә) ҡарҡылдау, ал
дан юрап бәлә килтереү

НАКАТ м 1. см. накатать 1, 4, накатйть 1; 
накат брёвен бүрәнәләр(ҙе) тәгәрәтеү 2. воен. 
накат (атҡандан һуң ҡоралдың элекке хәленә 
ҡайтыуы) 3. (настил) түшәмә, түшәлмә (бцрә- 
нәләр, ҡалын таҡталар); блиндаж с двойным 
накатом ике ҡат бүрәнә түшәмәле блиндаж
4. что тәгәрәтеп буяу менән ҡаплау, тәгәрәтеп 
һырлау (ялтыратыу)

НАКАТАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от нака
тать 2. прил. тигеҙ, шыма, таҡыр; накатанная 
дорога таҡыр юл

НАКАТАТЬ сов. 1. что, чего (күп итеп) 
тәгәрәтеү, тәгәрәтеп килтереп ҡуйыу; накатать 
брёвен бүрәнәләр тәгәрәтеү 2. әүәләү, баҫыу, 
әүәләп яһау; накатать шариков из глйны бал 
сыҡтан әүәләп тумалаҡтар яһау; накатать 
несколько пар валенок бер нисә пар быйма 
баҫыу 3. (укатать дорогу) тигеҙләү, шымартыу, 
юл һалыу; накатать дорогу по лугу болон аша 
күп йөрөп, юл һалыу 4. спец. накат яһау, буяу 
менән ҡаплау (һырлау); накатать клеймо там
ғаны буяу менән ҡаплау 5. что, чего; прост, тиҙ 
генә яҙып (һыҙғылап) ташлау; накатать письмо 
тиҙ генә хат яҙып ташлау

НАКАТАТЬСЯ сов/, разг. туйғансы шыуыу, 
шыуып туйыу {сацгыла, конькиҙа), туйғансы 
(ултырып) йөрөү {атҡа, машинаш һ.б.); нака
таться на лыжах саңғыла йөрөп туйыу; нака
таться на лошади атта туйғансы йөрөү

НАКАТИТЬ сов. 1. что, на что (надвинуть 
на что-л.) тәгәрәтеп килтереп ҡуйыу, тәгәрәтеп 
индереү (мендереү); накатйть бочку на плат
форму мискәне тәгәрәтеп платформаға мендереү
2. на кого-что; разг. (надвинуться, наехать) 
бәрелеү, төртөлөү, һуғылыу, ҡаплап китеү; на
катйть в темноте на столб ҡараңғыла бағанаға 
төртөлөү; волна накатйла на бёрег тулҡын ярға 
барып бәрелде ♦ стих накатйл кәйефе килде, 
илһамланды

НАКАТЙТЬСЯ соә. см. накатйть 2 
НАКАТКА I ж 1. см. накатать 3, 4; накат

ка дороги күп йөрөп юлды шымартыу; накат ка 
бумаги ҡағыҙҙы буяу менән һырлау 2. спец. 
накатка (буяу менән ҡаплау, һырлау һ.б. өсөн 
ҡулланыла торган әйләнмәле валик, ролик, 
цилиндр һ.б. формаһындагы ҡуллан-ма)
3. спец. урау машинаһы (туҡымаларҙы, 
ҡагыҙҙы һ.б.)

НАКАТКА II ж с м .  накатйть 1; накатка 
бочек на телёгу мискәләрҙе арбаға тәгәрәтеп 
мендереү

НАКАТНИК м 1. спец. өрлөк, түшәмлек 
(бцрәнәләр, ҡалын таҡталар) 2. хәрби, накат
ник (атҡандан һуң элекке хәленә ҡайтарыу 
ҡорамалы); пружйнный накатник пружиналы 
накатник

НАКАТНЫЙ, -ая, -ое спец. 1. түшәлгән 
(ҡалын таҡталар); накатный пол (таҡта) 
түшәлгән иҙән 2. урау ...ы; накатная машйна
урау машинаһы

НАКАТОМ нареч. әйләндереп, тәгәрәтеп; 
грузйть бочки накатом мискәләрҙе тәгәрәтеп 
тейәү

НАКАТЫВАТЬ I несов. см. накатать 1—4
НАКАТЫВАТЬ II несов. см. накатйть
НАКАТЫВАТЬСЯ I несов. страд, от на

катывать I
НАКАТЫВАТЬСЯ II несов. 1. см. нака

таться 2. страд, от накатывать II
НАКАЧАТЬ сов. 1. что, чего һурҙырыу, 

һурҙырып сығарыу (насос менән); накачать во
ды из колодца ҡойонан һыу һурҙырыу 2. что 
өрҙөрөп тултырыу (насос менән); накачать бал
лон баллонды өрҙөрөп тултырыу ♦ нё было пе
чали, (так) черти накачали ауыртмаған башҡа 
тимер таяҡ

НАКАЧАТЬСЯ соә.; разг. туйғансы (танһыҡ 
ҡанғансы) бәүелеү, бәүелеп туйыу; дети вдоволь 
накачались балалар туйғансы бәүелде

НАКАЧИВАТЬ несов. см. накачать
НАКАЧИВАТЬСЯ несов. страд, от на

качивать
НАКАЧКА ж  1. с м .  накачать накачивать; 

накачка воды һыу һурҙырыу; накачка шйны
шинды өрҙөрөп тултырыу 2. перен., прост. 
өгөт-нәсихәт, шелтә; получйть накачку шелтә 
алыу

НАКАШИВАТЬ несов. см. накосить
НАКВАСИТЬ сов. что, чего әсетеү, әсетеп 

ҡуйыу, тоҙлау, тоҙлап ҡуйыу; наквасить ка
пусты кәбеҫтә тоҙлау

НАКИДАТЬ сов. что, чего (күп итеп) таш
лау, ырғытыу, атыу, атып бәреү, ташлап 
(ырғытып) тултырыу; накидать на пол бумаги 
иҙәнгә күп итеп ҡағыҙ ташлау; накидать в мешок 
картошки тоҡҡа картуф тултырыу

НАКИДКА ж 1. накидка (еңһеҙ өҫ кейеме); 
меховая накйдка мех накидка 2. (покрывало) 
япма, мендәр ябыуы; кружевная накйдка селтәр 
япма 3. (прибавка) өҫтәмә, өҫтәү (гәҙәттә, 
хаҡҡа); накйдка на цёну хаҡҡа өҫтәмә (түләү)

НАКИДНбЙ, -ая, -ое 1. иңбашҡа (яурынға) 
һала торған; накидной плащ иңбашҡа һала 
торған плащ 2. разг. өҫтәмә ...ы, өҫтәү ...ы; на
кидной процент өҫтәмә процент; накидная цена 
өҫтәү хаҡы



НАКЛОННОСТЬ
НАКИДЫВАТЬ і  несов. см. накидать 
НАКИДЫВАТЬ II несов. см. накинуть
НАКЙДЫВАТЬСЯ I несов. страд, от на 

кйдывать I
НАКЙДЫВАТЬСЯ II несов. 1 .см . накинуть

ся 2. страд, от накйдывать II
НАКИНУТЬ сов. что 1. (өҫтөнә) ябыу, 

һалыу; накйнуть пуховый платок на плечи
иңбашҡа мамыҡ шәл һалыу 2. разг. (приба
вить) өҫтәү; накйнуть рубль бер һум өҫтәү 

НАКЙНУТЬСЯ сов. см. наброситься 
НАКИПАТЬ несов. см. накипеть
НАКИПЁТЬ сов. 1. (о пене) ҡайнап күбек 

йыйылыу (күтәрелеү); (о накипи) юшҡын улты
рыу 2. перен. (о переживаниях) ҡайнау, йыйы
лыу, тулыу, ҡабарыу, ташыу; на душе у меня 
накипело әсемдә ут ҡайнаны

НАКИПЬ ж 1. (пена, грязъ) күбек, турта; 
снять накипь с бульона һурпаның туртаһын 
һөҙөп алыу 2. ҡомаҡ, юшҡын; очйстить чайник 
от накипи сәйнүктең юшҡынын таҙартыу

НАКИПЯТИТЬ сов. что, чего ҡайнатыу, 
ҡайнатып алыу (ҡуйыу); накипятйть воду һыу 
ҡайнатып ҡуйыу; накипятйть молока һөт ҡайна
тып алыу

НАКЛАДКА ж 1. см. накладывать 1; 2. (в
причёске) парик, яһалма сәс; на голове у неё на
кладка из чёрных волос уның башында яһалма 
ҡара сәс 3. тех. ишек биге планкаһы

НАКЛАДНО в знач. сказ.; прост, та
бышһыҙ, төшөмһөҙ, файҙаһыҙ, бик ҡиммәткә 
төшөү; это ему будет накладно был уның өсөн 
ҡиммәткә төшәсәк

НАКЛАДНОЙ, -ая, -ое 1. өҫтән (беркетеп) 
ҡуйылған, (өҫтән) ябыла торған; накладные 
ставни өҫтән (тыштан) ҡуйылған тәҙрә ҡапҡаста
ры 2. (өҫтөнән) ялатылған; ложки накладного 
серебра көмөш ялатылған ҡалаҡтар 3. (искус
ственный) яһалма, йәбештерелгән; накладные 
усы йәбештерелгән мыйыҡ 4. в знач. сущ. на
кладная ж (документ) накладной ♦ накладные 
расходы өҫтәмә сығымдар

НАКЛАДЫВАНИЕ с см. накладывать; на
кладывание компресса боҫлама ҡуйыу; на
кладывание гйпса гипс һалыу

НАКЛАДЫВАТЬ несов. см. наложить 
НАКЛАДЫВАТЬСЯ несов. страд, от на

кладывать
НАКЛАСТЬ сов. что, чего; прост, см. нало- 

жйть 5
НАКЛЕВ м; спец. см. наклюнуть 2. себеш 

моронлаған тишек (йомортҡалағы)
НАКЛЕВАТЬ сов. 1. что, чего; разг. (бер ни 

тиклем) суҡыу, сүпләү, суҡып ашау; курица на
клевала горсть зерна тауыҡ бер ус ем сүпләне 
2. (клюя, повредитъ) суҡып (ашап) зарарлау; 
наклевать вйшню сейәне суҡыу

НАКЛЕВЕТАТЬ сов. на кого-что яла яғыу; 
наклеветать на безвинного ғәйепһеҙ кешегә 
яла яғыу

НАКЛЕВЫВАТЬ I несов. см. наклевать 2 
НАКЛЕВЫВАТЬ II несов. см. наклюнуть 
НАКЛЁИВАНИЕ с см. наклеивать; на 

клёивание марки марка йәбештереү 
НАКЛЁИВАТЬ несов. см. наклеить 
НАКЛЕИВАТЬСЯ несов. 1. см. наклеиться 

2. страд, от наклеивать
НАКЛЁИТЬ сов. 1. что йәбештереү; на

клеить афйши на заборах ҡоймаларға афи 
ша(лар) йәбештереү 2. что, чего (изготовитъ) 
йәбештереп яһау; наклеить ёлочных игрушек 
йәбештереп шыршы уйынсыҡтары яһау

НАКЛЁИТЬСЯ сов. йәбешеү; картйна хоро
шо наклеилась һүрәт һәйбәт йәбешкән

НАКЛЁЙКА ж 1. см. наклеить 2. йәбештереп 
ҡуйылған нәмә (этикетка, ҡагыҙ Һ.6.); бу
тылка с наклейкой этикеткалы шешә 3. театр. 
яһалма һаҡал (мыйыҡ, ҡаштар һ.б.)

НАКЛЕЙНбЙ, -ая, -ое йәбештерелгән, йә
бештерелә торған; наклейные усы йәбештерелгән 
мыйыҡ

НАКЛЕПАТЬ сов. сигәләү, сейнәү, сүкеп 
ялғау (йәбештереү); наклепать сталь ҡорос 
сигәләү

НАКЛЕПКА ж 1. см. наклепать 2. (то, что 
наклёпано) сигәләгән урын; наклёпка на болтё 
болттың сейнәлгән урыны (ере)

НАКЛЁПЫВАНИЕ с см. наклёпывать 
НАКЛЕПЫВАТЬ несов. см. наклепать 
НАКЛЁПЫВАТЬСЯ несов. страд, от на

клёпывать
НАКЛИКАТЬ сов. что, чего; прост, алдан 

юрап, башҡа бәлә килтереү
НАКЛИКАТЬ несов. см. накликать 
НАКЛИКИВАТЬ несов. см. накликать 
НАКЛбН м 1. см. наклонйть, наклонйться 

2. һөҙәк ер, иңкеүлек; ехать по наклону горы 
тауҙың һөҙәк еренән барыу 3. ауышлыҡ, ауыш 
булыу; наклон букв хәрефтәрҙең ауышлығы ♦ в 
наклон эйелеп, эйенке тороп; пилйть дерево в 
наклон ағасты эйелеп бысыу

НАКЛОНЁНИЕс 1 . см. наклонйть — накло
нять, наклонйться — наклонйться 2. грам. һөй 
кәлеш; наклонения глагола ҡылым һөйкә
лештәре

НАКЛОНИТЬ сов. что эйеү, эйелтеү, иң
кәйтеү, бөгөү; наклонйть бочку мискәне иң
кәйтеү; наклонйть дерево ағасты эйеү

НАКЛОНЙТЬСЯ сов. эйелеү, иңкәйеү, 
бөгөлөү, һалынып төшөү; наклонйться над кро
ваткой карауат өҫтөнә эйелеү; вётки накло- 
нйлись ботаҡтар эйелеп төшкән

НАКЛбННОСТЬ ж 1. (склонность) һәүәҫ
лек, әүәҫлек; наклонность к музыке музыкаға



НАКЛОННЫЙ
Һәүәҫлек 2. обычно мн. наклонности (привычки) 
ғәҙәт

НАКЛбННЫ Й, -ая, -ое эйеңке, һарҡыу, 
ауыңҡы, ауыш, ҡыя, ҡыйыш, ҡырын; на
клонные доски ҡыя таҡталар ♦ наклонная 
плоскость спец, ҡыя яҫылыҡ; катйться по на
клонной плоскости әхлаҡи яҡтан боҙолоу, 
түбәнгә тәгәрәү

НАКЛОНЙТЬ несов. см. наклонить 
НАКЛОНЙТЬСЯ несов. 1. см. наклонйться 

2. страд, от наклонять
НАКЛЙНУТЬ сов. что моронлау, моронлай 

башлау; наклюнутое яйцо моронлаған йомортҡа 
НАКЛЙНУТЬСЯ сов. 1. см. наклюнуть 

2. перен. (о почках) асыла биреү (башлау); на 
берёзах наклюнулись почки ҡайын бөрөләре 
асыла башлаған

НАКОВАЛЬНЯ ж 1. (железная подставка 
для ковки металла) һандал, түш; отбивать косу 
на наковальне салғыны түшкә һалып сүкеү (та
пау) 2. анат. һандал һөйәк (урта ҡолаҡта) 

НАКОВАТЬ сов. 1. что ҡыҙҙырып сүкеү; на
ковать ось күсәрҙе ҡыҙҙырып сүкеү 2. что 
сүкеп яһау (кцпмелер дана)', наковать много 
подков күп итеп сүкеп даға яһау

НАКбВЫВАТЬ несов. см. наковать 
НАКОВЫРИВАТЬ несов. см. наковырять 
НАКОВЫРЙТЬ сов. что, чего ҡаҙып (аҡта

рып, соҡоп) алыу; наковырять глйны балсыҡ 
соҡоп алыу

НАКбЖ НИК м ҡорсаңғы микробы (хайуан
дар тиреһендә)

НАКбЖ Н Ы Й , -ая, -ое тире ...ы; накожная
сыпь тире сабыртмаһы

НАКОКСОВАТЬ сов. что, чего кокслау, 
кокслап әҙерләү (әҙерләп ҡуйыу); накоксовать 
много угля күп итеп күмер кокслап әҙерләү 

НАКОЛАЧИВАТЬ несов. см. наколотить
НАКОЛДОВАТЬ сов. что сихырлау, өш

көрөү, сихыр көсө биреү; наколдовать воду 
һыуҙы өшкөрөү

НАКОЛДбВЫВАТЬ несов. см. наколдовать
НАКОЛЕННИК м тубыҡса (тубыҡ һаҡ- 

лагыс); кожаные наколенники күн тубыҡсалар 
НАКОЛЁННЫЙ, -ая, -ое тубыҡ (өҫтө); нако

ленная повязка тубыҡ бәйләүесе
НАКбЛКА ж 1. см. наколоть II 2 — 4; 2. (ук

рашение) сәс биҙәүесе; кружевная наколка 
селтәрҙән сәс биҙәүесе 3. прост, см. татуировка 

НАКОЛОТЙТЬ сов. 1. что, чего һуғыу, 
ҡағыу, һуғып (ҡағып) индереү (кейҙереү); нако 
лотйть обруч на бочку мискәгә ҡоршау һуғыу; 
наколотйть в стену гвоздей стенаға ҡаҙаҡтар 
ҡағыу 2. что, чего', разг. (разбитъ) ватыу; 
наколотйть нечаянно посуды яңылыш һауыт 
һаба ватыу

Н А К О Л бТЬI сов. что, чего ярыу, ярып таш
лау (ҡуйыу); наколоть дров утын ярып ташлау

НАКОЛбТЬ II сов. что 1. сәнсеү, сәнселеү, 
ҡаҙау, ҡаҙалыу; наколоть иголкой палец бар
маҡҡа энә ҡаҙалыу 2. на что ҡаҙап (сәнсеп) 
ҡуйыу; наколоть на шляпу цветок эшләпәгә 
сәскә ҡаҙап ҡуйыу 3. что, чего (сәнсеп) тиш
келәп яһау (төшөрөү); наколоть узор тишкеләп 
биҙәк төшөрөү 4. что (о плодах) сәнскеләү, 
тишкеләү; наколоть вйшню сейәләрҙе тишкеләү
5. что, кого-чего һуйыу, һуйып ҡуйыу; нако
лоть гусёй ҡаҙ һуйыу

НАКОЛбТЬСЯ сов. сәнселеү, ҡаҙалыу; на
колоться на иголку энәгә ҡаҙалыу

НАКОМАРНИК м битлек (серәкәй талауҙан 
һаҡланыу өсөн)', волосяной накомарник ҡылдан 
яһалған битлек

НАКОНЕЦ нареч. и вводи, сл. 1. нареч. аҙаҡ 
килеп, ахырҙа, ахырында, һуңында, һуңынан; 
он наконец понял ул ахырҙа аңланы 2. вводи, 
сл. (выражает нетерпение, недовольство и 
т.п.) ниһайәт, ахыр сиктә, һис булмаһа (юғын- 
да), өҫтәүенә ♦ наконёц(-то)! ниһайәт!

НАКОНЁЧНИК м ос, баш, башаҡ; нако
нечник копья һөңгө осо; наконечник стрелы уҡ 
башағы

НАКОПАТЬ сов. что 1. ҡаҙыу, ҡаҙып ҡу
йыу; накопать ям соҡорҙар ҡаҙып ҡуйыу 2. чего 
ҡаҙыу, ҡаҙып алыу; накопать картофеля картуф 
ҡаҙып алыу

НАКОПИТЬ сов. что; прям., перен. йыйыу, 
туплау; накопить денег аҡса йыйыу; накопить 
опыт тәжрибә туплау

НАКОПИТЬСЯ сов/, прям., перен. йыйы
лыу, тупланыу, өйөлөү; накопилась куча дел 
тау ҡәҙәре эш йыйылған; накопился достаточ
ный опыт етерлек тәжрибә тупланды

НАКОПЛЕНИЕ с 1 . см. накопйть, нако 
пйться 2. мн. накопления (сбережения) туплан
ма, йыйылған аҡсалар; накопления в банке бан
кыла йыйылған аҡса

НАКОПЛЙТЬ несов. см. накопить 
НАКОПЛЙТЬСЯ несов. 1. см. накопйться 

2. страд, от накоплять
НАКОПТИТЬ сов. 1. (начадитъ копотью) 

төтәтеү, төтәп һөрөм сығарыу, һөрөмгә батырыу, 
ыҫлау; лампа накоптила лампа төтәп һөрөм 
сығарҙы 2. что, чего ыҫлау, ыҫлап ҡуйыу 
(аҙыҡты)', накоптить рыбы балыҡ ыҫлап ҡуйыу 

НАКОРМЙТЬ сов. ашатыу, туйғансы аша
тыу, ашатып туйҙырыу; (младенца) имеҙеү; на
кормить семью ғаиләне ашатыу ♦ накормйть бе
рёзовой кашей сыбыҡлау, ярыу, һуҡтырыу 

НАКОРЧЕВАТЬ сов. что, чего аҡтарыу, 
ҡуптарыу, ҡуптарып (аҡтарып) сығарыу; накор
чевать пней төптәрҙе аҡтарып сығарыу

НАКОРЧЁВЫВАТЬ несов. см. накорчевать 
НАКбС м\ с.-х. сабып алынған (сабылған) 

(цлән, башаҡлылар һ.б.)', первый накос клеве
ра тәүге сабып алынған туҡранбаш



НАКУТАТЬ
НАКОСИТЬ сов. что, чего сабыу, сабып 

алыу; накосйть травы үлән сабып алыу
НАКбСТНИЦА ж; вет. һөйәк ороһо (ат

тарҙа)
НАКбСТНЫЙ, -ая, -ое һөйәк өҫтө ...ы, һө

йәк өҫтөндәге; накостная опухоль һөйәк өҫ
төндәге шеш

НАКОСЬ нареч.', разг. ҡыйыш, ҡыя; ставить 
ступнй накось ҡыйыш баҫыу

НАКРАДЫВАТЬ несов. см. накрасть 
НАКРАИВАТЬ несов. см. накройть
НАКРАПЫВАТЬ несов. һибәләү, һибәләп яу

ыу (тороу); стал накрапывать дождь ямғыр 
һибәләй башланы

НАКРАСИТЬ сов. 1. что яғыу, буяу; на
красить губы ирен буяу 2. что, чего буяу, ма
ныу, буяп сығыу; накрасить пряжи иләнгән епте 
буяу

НАКРАСИТЬСЯ сов.', разг. буяныу, һөр
төнөү

НАКРАСТЬ сов. что, чего урлау, урлап 
йыйыу

НАКРАХМАЛИВАТЬ несов. см. накрах
малить

НАКРАХМАЛИТЬ сов. что, чего крахмал
лау, ашлау, крахмаллап (ашлап) ҡуйыу; накрах
малить воротничок яғаны крахмаллау 

НАКРАШИВАТЬ несов. см. накрасить 
НАКРАШИВАТЬСЯ несов. 1 .см . накрасить

ся 2. страд, от накрашивать
НАКРЕНИТЬ сов. что ауыштырыу, ҡыры

найтыу, ҡыйшайтыу, ыҡтырыу, янтайтыу; на
кренить лодку кәмәне ҡырынайтыу

НАКРЕНИТЬСЯ сов. ауышыу, ҡырынайыу, 
ҡыйшайыу, ығыу, янтайыу; сани накренились 
на правый бок сана уң яҡҡа янтайҙы 

НАКРЕНЙТЬ несов. см. накренить 
НАКРЕНЙТЬСЯ несов. 1. см. накренйться 

2. страд, от накренять
НАКРЕПКО нареч. 1. (прочно) бик ныҡ, 

ныҡ итеп; накрепко забйть дверь ишекте ныҡ 
итеп ҡаҙаҡлау; накрепко привязаться бик ныҡ 
эйәләшеү, эҫенеп китеү 2. разг. (решительно) 
ҡаты (итеп), киҫкен рәүештә; приказать накреп
ко ҡаты (итеп) бойороу

НАКРЕСТ нареч. сатрашлап, асамайлап; по
вязать платок накрест яулыҡты сатрашлап 
бәйләү

НАКРИЧАТЬ сов. на кого и без доп.; разг. 
аҡырыу, ҡысҡырыу, аҡырыныу, ҡысҡырыныу, 
ҡысҡырып әрләү

НАКРИЧАТЬСЯ сов.', разг. туйғансы (үс 
ҡанғансы) ҡысҡырыу

НАКРОИТЬ сов. что, чего (күп итеп) бесеү, 
бесеп ҡуйыу (кейем-һалымды); накройть фарту
ков күп итеп алъяпҡыстар бесеп ҡуйыу

НАКРОМСАТЬ сов. что, чего', разг. (күп 
итеп) телгеләп ташлау, тураҡлап (киҫкеләп)

бөтөү (бөтөрөү); накромсать хлеба икмәкте тел
геләп ташлау

НАКРОШИТЬ сов. 1. что, чего ваҡлау, ту
рау, ваҡлап (турап) ҡуйыу (ташлау, һалыу); на 
крошйть мяса ит турау 2. (насоритъ) сүпләү, 
ҡыйлау, сүпләп бөтөрөү, ҡыйлап ташлау; накро 
шйть на полу иҙәнде ҡыйлау

НАКРУТИТЬ сов. 1. что (намотать) урау, 
сырмау; накрутйть нйтки на челнок һоҫаға еп 
урау 2. что, чего (свитъ) ишеү, сиратыу, бороу, 
ишеп (сиратып) ҡуйыу; накрутйть верёвок бау 
ишеп ҡуйыу

НАКРУЧИВАТЬ несов. см. накрутйть 
НАКРЫВАТЬ несов. см. накрыть 
НАКРЫВАТЬСЯ несов. 1. см. накрыться 

2. страд, от накрывать
НАКРЫТЬ сов. кого-что 1. ябыу, ҡаплау, 

йәйеү, бөркәү, ябып (ҡаплап, бөркәп) ҡуйыу, 
йәйеп (түшәп) ҡуйыу; накрыть мешкй от дождя 
тоҡтарҙы ямғырҙан ябып ҡуйыу; накрыть стол 
скатертью өҫтәлгә ашъяулыҡ йәйеү 2. разг. то
тоу, өҫтөнә барып сығыу; накрыли преступни
ков енәйәтселәрҙе тотоу ♦ накрыть (на) стол та
бын әҙерләү, аш ултыртыу

НАКРЫТЬСЯ сов. ябыныу, ҡапланыу, бөр
кәнеү; накрыться пледом плед ябыныу; на
крыться от дождя ямғырҙан ҡапланыу 

НАКУПАТЬ I несов. см. накупить 
НАКУПАТЬ II сов. кого-что', разг. туйғансы 

(танһыҡ ҡанғансы) һыу индереү (ҡойондороу); 
накупать ребёнка баланы туйғансы ҡойондороу 

НАКУПАТЬСЯ I несов. страд, от накупать I 
НАКУПАТЬСЯ II сов.', разг. туйғансы һыу 

инеү (ҡойоноу)
НАКУПЙТЬ сов. что, чего күпләп (күп итеп) 

һатып алыу, һатып алып ҡуйыу; накупйть книг 
күп итеп китап һатып алыу

НАКУРЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от наку- 
рйть 2 ; 2. прил. тәмәке төтөнө менән тулған; на
куренная комната тәмәке төтөнө менән тулған 
бүлмә

НАКУРИВАТЬ несов. см. накурить 
НАКУРИВАТЬСЯ несов. см. накурйться
НАКУРЙТЬ сов. 1. чем и без доп. тәмәке 

тартып төтәтеү, тәмәке төтөнө менән тултырыу 
2. что, чего ҡыуып (ҡайнатып) алыу, әҙерләү; 
накурйть смолы ыҫмала ҡайнатып алыу

НАКУРИТЬСЯ сов. туйғансы (тәмәке) 
тартыу

НАКУРОЛЁСИТЬ сов.', прост, шаярыу, 
мутлыҡ эшләү, бәлә тыуҙырыу

НАКУСАТЬ сов. что', разг. (о насекомых) 
тешләп (талап) бөтөү, талау; его накусали кома
ры уны серәкәйҙәр талап бөткән

НАКУСЫВАТЬ несов. см. накусать 
НАКУТАТЬ сов. что, чего', прост, өҫ

тө-өҫтөнә кейҙереү, ҡат-ҡат урау (кейендереү); 
накутать ребёнка баланы ҡат-ҡат кейендереү



НАКУТАТЬСЯ
НАКАТАТЬСЯ сов.; прост, өҫтө-өҫтөнә 

кейеү, ҡат-ҡат кейенеү, ураныу; накутаться в 
морозные дни һалҡын көндәрҙә ҡат-ҡат кейенеү 

НАКАТЫВАТЬ несов. см. накутать 
НАКАТЫВАТЬСЯ несов. см. накутаться 
НАЛАГАТЬ несов. см. наложить 6 
НАЛАГАТЬСЯ несов. страд, от налагать 
НАЛАДИТЬ сов. что 1 . (привести в поря

док) көйләү, рәтләү, көйгә (рәткә) һалыу, 
төҙәтеү, йүнәтеү, яйлау, уңайлау; наладить 
машину машинаны йүнәтеү; наладить гитару 
гитараны көйләү 2 . (организовать) юлға
һалыу, ойоштороу, ыңғайлатыу; наладить 
дисциплину тәртипте юлға һалыу; наладить 
производство машин машиналар етештереүҙе 
юлға һалыу

НАЛАДИТЬСЯ сов. рәтләнеү, яйланыу, 
уңайланыу, ыңғайланыу, юлға (рәткә) һалыныу; 
работа наладилась эш юлға һалынды

НАЛАДКА ж\ тех. см. наладить 1; наладка 
станка станок көйләү

НАЛАДОЧНЫЙ, -ая, -ое тех. көйләү ...ы, 
яйлау ...ы, төҙәтеү ...ы; наладочные работы
көйләү эштәре

НАЛАДЧИК м көйләүсе, төҙәтеүсе (машина
ларҙы, приборҙарҙы)

НАЛАЖЕННОСТЬ ж ойошҡанлыҡ, ойошто
ролғанлыҡ, тәртипкә һалынғанлыҡ; налажен
ность работы эштең ойошторолғанлығы

НАЛАЖЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от на
ладить 2. прил. яҡшы ойошторолған, яйға 
һалынған; налаженная работа яйға һалынған эш 

НАЛАЖИВАТЬ несов. см. наладить 
НАЛАЖИВАТЬСЯ несов. 1. см. наладиться 

2. страд, от налаживать
НАЛАКАТЬСЯ сов. эсеп туйыу, туйғансы 

эсеү (эт, бесәй)', кошка налакалась молока 
бесәй һөт эсеп туйҙы

НАЛАКОМИТЬСЯ сов.', разг. туйғансы 
тәм-том ашау, һыйланыу

НАЛАЯТЬСЯ сов.; разг. арығансы өрөү 
НАЛГАТЬ сов. 1. что, чего и без доп. алдау, 

ялған һөйләү, ялғанлау, юҡты һөйләү 2 . на ко
го-что яла яғыу, нахаҡ бәлә тағыу; налгать на 
соседа күршегә яла яғыу

НАЛЁВО нареч. 1. (куда) һулға, һулға (һул 
яҡҡа) табан; свернуть налево һулға боролоу 
2. (где) һулда, һул яҡта; налево высокий дом 
һул яҡта бейек өй

НАЛЕГАТЬ несов. см. налёчь 
НАЛЕГКЁ нареч.', разг. 1. (без ноши) еңелсә 

(генә), әйберһеҙ, йөкһөҙ; идтй налегке, без ве
щей еңелсә, әйберһеҙ генә барыу 2. (в лёгкой 
одежде) еңел, еңелсә (генә), (йоҡа) кейенеп, 
еңел (йоҡа) кейемдән; она была налегке ул 
еңелсә генә кейенгән ине

НАЛЕДЬ ж шәре, тыуыш (боҙ өҫтөнә 
сыҡҡан һыу)\ выступила наледь шәре сыҡҡан

НАЛЕЖАТЬСЯ сов.; разг. туйғансы ятыу, 
ятыуҙан ялҡыу; належаться во время болезни
ауырығанда ятыуҙан ялҡыу

НАЛЕЗАТЬ несов. см. налезть
НАЛЁЗТЬ сов. на кого-что и без доп.', разг. 

1. (влезть) һырышыу, һырып алыу, ҡаплап 
алыу, ябырылыу, ябырылып килеп менеү, килеп 
өйөлөү, инеп тулыу; льдйны налезли одна на 
другую боҙҙар береһе өҫтөнә береһе килеп 
өйөлгән 2 . (об одежде, обуви) һыйыу, таман бу
лыу, ярау; сапог с трудом налёз итек көскә 
һыйҙы

НАЛЕПИТЬ сов. 1. что\ разг. йәбештереү; 
налепить афйшу афиша йәбештереү 2. что, чего 
әүәләп яһау (яһап ҡуйыу); налепйть игрушек 
әүәләп уйынсыҡтар яһау

НАЛЕПЛЙТЬ несов. см. налепйть 1 
НАЛЕПЛЙТЬСЯ несов. страд, от на

леплять
НАЛЁТ м 1. см. налететь 2, 4; налёт авиации

авиацияның һөжүм итеүе; налёт бури кинәт 
ел-дауыл ҡубыу 2 . (неожиданное стремитель
ное нападение) һөжүм яһау, (һөжүм итеп) та
лау, баҫыу 3. (тонкий слой чего-л.) ҡуныҡ, ҡат
лам; налёт пыли туҙан ҡунығы 4. мед. үңәҙ, са
быртма; на языке больного виден серый налёт 
ауырыуҙың телендә һоро үңәҙ күренеп тора ♦ с 
налёта (налёту): 1) осоп (сабып, йүгереп) барған 
көйө; 2 ) уйламаҫтан, шунда уҡ, бик тиҙ 

НАЛЕТАТЬ I несов. см. налететь 
НАЛЕТАТЬ II сов. что, чего осоу, осоп үтеү, 

осоп үткәреү (кцпмелер ваҡыт, араны); нале
тать сто тысяч километров йөҙ мең километр 
осоп үтеү

НАЛЕТАТЬСЯ сов.', разг. арығансы (туйған
сы) осоу, осоп арыу; налетаться за день көнө 
буйы осоп арыу

НАЛЕТЁТЬ сов. 1. на кого-что', перен., разг. 
барып (килеп) бәрелеү, һөжүм итеү, тап булыу, 
барып сығыу; налететь на столб бағанаға килеп 
бәрелеү; налететь на вражеский отряд дошман 
отрядына һөжүм итеү 2 . на кого-что (напасть с 
воздуха) атылыу, ташланыу, (ҡапыл) һөжүм 
итеү, осоп ҡуныу; коршун налетел на цыплёнка 
төйлөгән себешкә ташланды 3. на кого-что', пе
рен. (наброситься с угрозами, обвинениями и 
т.п.) ташланыу, янап ҡурҡытыу; налететь с уп
рёками үпкә һүҙҙәре менән ташланыу 4. (внезап
но начаться — о ветре, буре) ҡапыл сығыу, 
ҡубыу, күтәрелеү; налетел ветер (ҡапыл) ел 
сыҡты 5. (прилететь в большом количестве) 
ябырылыу, күпләп осоп килеп төшөү; налетела 
стая галок бер өйөр сәүкә ябырылды 6. (осесть 
тонким слоем) ҡуныу, ултырыу; налетела пыль 
саң ултырҙы

НАЛЕТЧИК м талаусы, баҫҡынсы, юлбаҫар 
НАЛЁЧЬ сов. 1. на кого-что (өҫтөнә) ятыу, 

терәлеп (ятып) ауырлыҡ һалыу, таяныу, баҫыу,



әтеү; налечь на стол грудью күкрәк менән 
өҫтәлгә ятыу; налечь плечом на дверь иңбаш 
менән ишекте әтеү 2. на что; перен., разг. ныҡ 
бирелеү, тырышыу, бөтә көстө һалыу; налечь на 
учёбу уҡыуға ныҡ бирелеү; налечь на вёсла бөтә 
көстө һалып ишеү 3. на кого-что; перен., 
прост. (нажатъ) ҡыҫыу, ҡыҫымға алыу; налёчь 
на подчинённых ҡул аҫтында эшләүселәрҙе 
ҡыҫыу 4. төшөү, ятыу; роса налегла на зелень 
үләндәргә ысыҡ төштө

НАЛЙВ м 1. см. налйть 1; налйв бензйна в 
цистерны цистерналарға бензин (ҡойоп) тулты
рыу 2. (созревание) етеү, бешеү, өлгөрөү, тулы
шыу, емгә туйыу; яблоки хорошего налйва
яҡшы өлгөргән алмалар ♦ белый налйв аҡ алма 
(сорт)

НАЛИВАТЬ несов. см. налйть
НАЛИВАТЬСЯ несов. 1. см. налйться 

2. страд, от наливать
НАЛЙВКА ж 1. спец. см. налйть 1 — нали

вать 2. еләк-емеш шарабы
НАЛИВНбЙ, -ая, -ое 1. (приспособленный 

для перевозки жидких грузов) шыйыҡсалар 
һалып йөрөтә торған; наливные суда шыйыҡса
лар һалып йөрөтә торған суднолар 2 . һыу ҡойоп 
яһалған; наливной каток һыу ҡойоп яһалған ка
ток 3. спец, (приводимый в движение водой) 
һыу ...ы, һыу әйләндерә торған; наливная 
мельница һыу тирмәне 4. тулышып бешкән, ту
лышҡан, өлгөргән, һутлы; наливное яблоко ту
лышып бешкән алма

НАЛИЗАТЬСЯ сов. чего; разг. (вдоволь по
лизать) туйғансы яланыу (ялау), яланып (ялап) 
туйыу

НАЛИМ м шамбы (балыҡ)
НАЛЙМИЙ, -ья, -ье шамбы ...ы; налймья го

лова шамбы башы
НАЛИНОВАТЬ сов. что, чего һыҙып сығыу 

(бөтөрөү, ҡуйыу), һыҙып әҙерләп ҡуйыу; нали
новать тетрадь дәфтәрҙе һыҙып сығыу

НАЛИПАТЬ несов. см. налипнуть
НАЛЙПНУТЬ сов. (өҫтөнә) йәбешеү, һыла

шыу; на сапогй налйпла грязь итеккә бысраҡ 
йәбеште

НАЛИТбЙ, ая, ое (о плодах, зерне и т.п.) 
см. наливной 4; налитой колос пшенйцы ту
лышҡан бойҙай башағы 2. (о плечах, руках и 
т.п.) тулы, һимеҙ; налитые плечи тулы иңбаш
тар 3. (о человеке) тығыҙ тәнле, ныҡлы; налитой 
парень ныҡлы егет

НАЛЙТЬ сов. 1. что (наполнить) ҡойоу, 
һалыу, ҡойоп тултырыу, тултырып ҡуйыу, 
яһау; налйть чай в чашку сынаяҡҡа сәй яһау
2. что, чего (разлить по поверхности) түгеү; 
налйть чернйла на стол өҫтәлгә ҡара түгеү
3. что, чего (изготовить литьём) ҡойоу, ҡой
оп яһау; налйть стальных деталей ҡорос де
талдәр ҡойоу

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК
НАЛИТЬСЯ сов. 1. тулыу, ҡойолоу, түгелеү; 

в лодку налилась вода кәмәгә һыу тулған; глаза 
налилйсь слезами күҙгә йәш тулды 2. (напол
ниться соком — о плодах, зерне) тулышыу, 
өлгөрөү, етеү, бешеү; вйшни налилйсь сейә(ләр) 
бешкән ♦ налйться кровью биткә ҡан йүгереү 
(асыуҙан ҡыҙарыу), ҡан баҫыу (кцҙҙе)

НАЛИЦб нареч. в знач. сказ, бар, бында, 
ошонда, үҙ урынында, күҙ алдында, күренеп то
ра; факты налицо факттар бар; результаты на
лицо һөҙөмтәләр күҙ алдында

НАЛИЧЕСТВОВАТЬ несов.; книжн. бар бу
лыу, күҙ алдында булыу, күренеп тороу; налйче 
ствуют все прйзнаки заболевания ауырыуҙың 
бөтә билгеләре күренеп тора

НАЛЙЧИЕ с барлыҡ, бар булыу, урынында, 
күҙ алдында булыу; сведения о налйчии денег 
аҡса барлығы тураһында(ғы) мәғлүмәттәр; при 
налйчии булһа, булғанда, булған хәлдә ♦ в на
лйчии (быть, иметься, оказаться и т.п.) бар бу 
лыу, күҙ алдында булыу, күренеп тороу

НАЛИЧНИК м йөҙлөк {тәҙрәлә, ишектә); 
окна с расписными наличниками семәр йөҙлөклө 
тәҙрәләр

НАЛИЧНОСТЬ ж 1. см. налйчие 2. бар
булғаны, булған тиклеме, күләм (хәҙерге 
ваҡытта); налйчность товаров в магазйне мага 
зиндағы тауарҙарҙың күләме ♦ в налйчности 
(быть, иметься, оказаться и т.п.) см. в налйчии 
(быть, иметься, оказаться и т.п.)

НАЛИЧНЫЙ, -ая, -ое 1. булған, бар булған, 
әҙер, ҡулаҡса, ҡулдағы; налйчные деньги 
ҡулаҡса 2. в знач. сущ. налйчные мн. ҡулаҡса 
♦ налйчный расчёт фин. ҡулаҡса түләү; за на 
лйчный расчёт ҡулаҡсаға

НАЛбБНИК м 1. (в конской узде) маңлайса; 
серебряный налобник көмөш маңлайса 2. (на
лобная повязка) маңлай бәйләмесе

НАЛбБНЫ Й, -ая, -ое маңлайҙағы, маңлайса, 
маңлай ...ы; налобная повязка маңлай бәйләме
се; налобный ремень (в узде) маңлай бауы 

НАЛОВИТЬ сов. что, чего (бер ни тиклем) 
тотоу; наловйть с полведра окуней ярты биҙрә 
самаһы алабуға тотоу

НАЛОВЧИТЬСЯ сов. в чём и без доп.; разг. 
оҫтарыу, таҫылланыу, өйрәнеү, оҫтарып (өйрә
неп) китеү; наловчйться в вождении трактора 
трактор йөрөтөргә оҫтарып китеү (алыу)

НАЛбГ м һалым; обложйть налогом һалым 
һалыу; платйть налог һалым түләү

НАЛбГОВЫЙ, -ая, -ое һалым(дар) ...ы; на
логовая полйция һалым полицияһы; налоговая 
система һалым системаһы

НАЛОГООБЛОЖЁНИЕ с; фин. һалым һа 
лыу; система налогообложения һалым һалыу 
системаһы

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК м  и н а л о г о  
ПЛАТЕЛЬЩИЦА ж; офиц. һалым түләүсе



НАЛОЖЕНИЕ
НАЛОЖЕНИЕ с см. наложить 1 — 4, 6; нало

жение повязки на рану яраны бәйләү; нало
жение грйма грим һалыу; наложение печати
мөһөр баҫыу; наложение взыскания шелтә биреү 

НАЛОЖЕННЫЙ, -ая, -ое прич. от нало
жить ♦ наложенный платёж түләп алынмалы; 
выслать кнйгу наложенным платежом түләп 
алынмалы итеп китап ебәреү

НАЛОЖИТЬ сов. 1. что, чего (положитъ 
сверху) (өҫтөнә) һалыу, ҡуйыу; наложить на 
шалаш веток ҡыуыш өҫтөнә ағас ботаҡтары 
һалыу 2. мед. һалыу, ҡуйыу, ябыу, бәйләү; на
ложить гипс гипс һалыу 3. что (покрытъ свер
ху)  ҡаплау; наложйть на картйну лак рәсемде 
лак менән ҡаплау 4. что (поставитъ знак, мет
ку) һуғыу, баҫыу, һалыу, ҡуйыу; наложйть 
клеймо тамға һалыу; наложйть вйзу виза ҡуйыу
5. что, чего тултырыу, өйөү, өйөп ҡуйыу, тейәү, 
тейәп ҡуйыу; наложйть книг на стол өҫтәлгә ки
таптар өйөп ҡуйыу 6. что (подвергнутъ) һалыу, 
биреү; наложйть арест на имущество мөлкәткә 
арест һалыу; наложйть взыскание шелтә биреү
♦ наложйть печать (печати) на что (мисәт 
баҫып) файҙаланыуҙан тыйыу, файҙаланырға 
рөхсәт бирмәү; наложйть (свою) печать (отпе
чаток) на кого-что эҙ ҡалдырыу, йоғонто яһау; 
наложйть руку (лапу) на что үҙ ҡулына алыу, 
үҙ ихтыярына буйһондороу; наложйть на себя 
руки прост, үҙеңә ҡул һалыу, үҙен-үҙе үлтереү; 
наложйть шов мед. ҡырҡылған (яраланған) 
урынды тегеү

НАЛОКбТНИК м 1. еңсә (терһәккә кейелә 
(кейҙерелә) торган ең) 2 . ист. терһәк ҡалҡан
сығы (һугылыу-бәрелещән һаҡлау өсөн)

НАЛОМАТЬ сов. что, чего һындырыу, һын
дыра биреү, (бер аҙ) һындырып ҡуйыу (әҙер
ләү); ветер наломал сучьев ел ботаҡтарҙы һын
дырған; наломать веников миндек һындырыу
♦ наломать бока (шею) кому, прост, ҡабыр
ғаһын һанау, ныҡ итеп туҡмау; наломать дров 
прост, хата ебәреү, яңылышлыҡ эшләү, ах
маҡлыҡ ҡылыу

НАЛУЩИТЬ сов. что, чего ҡабығынан 
(ҡуҙағынан) әрсеү, тиреү, һыҙырыу; налущйть 
гороху борсаҡ тиреү

НАЛЮБОВАТЬСЯ сов. кем-чем, на ко
го-что (туйғансы, ҡыҙығып) һоҡланып ҡарау; (с 
отриц. “не”) һоҡланып (ҡарап) туя алмау; не 
налюбоваться красотой леса урмандың матур 
лығына һоҡланып ҡарап туя алмау; не налю
буюсь на детёй балаларға ҡарап туя алмайым 

НАМАГНИТИТЬ сов. что магнитлау, маг
нитландырыу; намагнитить железо тимерҙе маг
нитландырыу

НАМАГНЙТИТЬСЯ сов. магнитланыу; ме
талл намагнитился металл магнитланған

НАМАГНЙЧИВАТЬ несов. см. намагнитить

НАМАГНЙЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. намаг 
нйтиться 2. страд, от намагнйчивать

НАМАЗ м; рел. намаҙ; вечерний намаз
аҡшам намаҙы, киске намаҙ

НАМАЗАТЬ сов. 1. что, чего һылау, һөртөү, 
майлау, яғыу; намазать хлеб маслом икмәккә 
май яғыу; намазать пёчку глйной мейесте бал
сыҡ менән һылау 2. разг. (накраситъ) буяу; на
мазать губы ирендәрҙе буяу 3. без доп.; разг. 
бысратыу, буяу; намазать на полу иҙәнде бысра
тыу 4. что, чего и без доп.; разг. (плохо нари
совать, написать и т.п.) буяштырыу, буяш- 
тырғылау, һыҙғылаштырыу

НАМАЗАТЬСЯ сов. буяныу, һөртөнөү, һыла
ныу; намазаться мазью мазь һөртөнөү 2. разг. 
биҙәнеү; намазаться перед выходом на сцену 
сәхнәгә сығыр алдынан биҙәнеү

НАМАЗЫВАТЬ несов. см. намазать 1, 2 
НАМАЗЫВАТЬСЯ несов. 1. см. намазаться 

2. страд, от намазывать
НАМАЛЕВАТЬ сов. кого-что; разг. беле

нер-беленмәҫ (арлы-бирле, насар итеп) буяу; на
малевать картйну һүрәтте насар итеп буяу 

НАМАЛЕВЫВАТЬ несов. см. намалевать 
НАМАЛЫВАТЬ несов. см. намолоть 
НАМАРАТЬ сов. что-чего 1. прост, (запач

кать) бысратыу, бысратып бөтөрөү; намарать 
белья керҙе бысратыу 2. разг. (о рисунке) 
яһаштырғылау, арлы-бирле яһап ташлау 
(яҙыу), һыҙғылау, һыҙғылап ташлау; намарать 
портрет арлы-бирле генә (итеп) портрет яһап 
ташлау

НАМАРИНОВАТЬ сов. что, чего (күпмелер) 
маринадлап ҡуйыу; намариновать огурцов күп 
итеп ҡыяр маринадлап ҡуйыу

НАМАСЛИВАТЬ несов. см. намаслить 
НАМАСЛИТЬ сов. что; разг. майлау, май 

яғыу (һөртөү); намаслить блины ҡоймаҡ май
лау; намаслить хлеб икмәккә май яғыу

НАМАТРАСНИК и НАМАТРАЦНИК м ма 
трас тышлығы

НАМАТЫВАТЬ несов. см. намотать 
НАМАТЫВАТЬСЯ I несов. 1. см. намо

таться I; 2. страд, от наматывать
НАМАТЫВАТЬСЯ II несов. см. намотаться II 
НАМАЧИВАТЬ несов. см. намочить 
НАМАЧИВАТЬСЯ несов. страд, от на

мачивать
НАМЕК м 1. ишара, ым, ситләтеп (төрттөрөп, 

һиҙҙереп) әйтелгән һүҙ; говорйть намёками 
төрттөрөп һөйләү 2 . перен. (слабое подобие че- 
го-л.) эҙ, әҫәр; даже намёка нет на примирение
ярашыуҙың эҙе лә юҡ

НАМЕКАТЬ несов. на кого-что ишара итеү, 
ситләтеп (төрттөрөп, һиҙҙереп) әйтеү, ымлау 

НАМЕКНУТЬ сов. см. намекать 
НАМЁЛИВАТЬ несов. см. намелить
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НАМЁТЫВАТЬ
НАМЁЛИВАТЬСЯ несов. страд, от на

меливать
НАМЕЛИТЬ сов. что аҡбурлау, аҡбур 

һөртөү; намелить стёкла быялаға аҡбур 
һөртөү

НАМЕНЙТЬ сов. что, чего 1. (разменять) 
күпмелер (аҡса) ваҡлап алыу; наменять мелочи 
аҡса ваҡлап алыу 2. (выменять) алыштырыу, 
алыштырып (алмашып) алыу; наменять зерно 
на сельхозмашйны ашлыҡты ауыл хужалығы 
машиналарына алыштырып алыу

НАМЕРЕВАТЬСЯ несов. ниәтләү, ниәтләнеү, 
йыйыныу, самалау, иҫәпләү, иҫәп тотоу, уйлау, 
-маҡсы/мәксе булыу; намереваться уехать 
китмәксе булыу

НАМЁРЕН, а, о в знач. сказ., с неопр. 
-маҡсы/-мәксе була, ниәте (уйы, самаһы, иҫәбе) 
бар; куда вы намерены ёхать? һеҙ ҡайҙа бар
маҡсы булаһығыҙ?

НАМЕРЕНИЕ с ниәт, иҫәп, теләк, уй, сама; 
серьёзные намерения етди ниәттәр; благие на
мерения изге уйҙар ♦ без (всякого) намерения
бер ниндәй ниәтһеҙ; с намерением ниндәйҙер 
ниәт менән

НАМЁРЕННО нареч. юрый, уйлап, белеп, 
аңлы рәүештә; намеренно оскорблять юрый 
мыҫҡыл итеү

НАМЕРЕННЫЙ, -ая, -ое юрый эшләнгән, бе
леп (белә тороп) эшләнгән, алдан белеп (уйлап) 
-ған/-гән, аңлы рәүештә -ған/-гән; намеренный 
поступок аңлы рәүештә эшләнгән эш

НАМЕРЗАТЬ несов. см. намёрзнуть
НАМЕРЗНУТЬ сов. 1. туңыу, туңып ҡаплау, 

күп булып ҡатыу; на ступеньках намёрзло 
много льда баҫҡыстар өҫтөндә бик күп боҙ 
туңған 2. разг. туңыу, өшөү, ҡатыу; руки на
мёрзли ҡулдар өшөнө

НАМЁРЗНУТЬСЯ сов.', разг. өшөү, туңыу, 
өшөп (туңып) бөтөү; намёрзнуться в пути юлда 
туңып бөтөү

НАМЕРТВО нареч.', разг. 1. (до смерти) 
үлтергәнсе, һәләк иткәнсе 2. (накрепко) бик ныҡ 
итеп, ҡуша, айырып ала алмаҫлыҡ итеп (асыл- 
маҫлыҡ, һцтелмәҫлек һ.б.)', намертво забйть 
дверь ишекте асылмаҫлыҡ итеп ҡаҙаҡлау

НАМЕСИТЬ сов. что, чего иҙеү, баҫыу, иҙеп 
(баҫып) ҡуйыу; намесйть тёсто ҡамыр баҫып 
ҡуйыу

НАМЕСТИ сов. 1. что, чего һепереп, өйөп 
ҡуйыу; наместй кучу мусора күп итеп һепереп 
сүп өйөп ҡуйыу 2. (о ветре, вьюге и т.п.) өрөп 
өйөү, (килтереп) һалыу; ветер намёл песчаные 
барханы ел ҡом тауҙарын килтереп өйгән 3. что 
безл. килтереп өйөү (һалыу), һалыу; ветром на
мело снегу ел ҡар килтереп һалған

НАМЁСТНИК м\ ист. наместник (урындағы 
идара башлығы)

НАМЕСТНИЧЕСТВО с; ист. 1. наместник 
вазифаһы 2. наместниклыҡ (администра- 
тиә-территориаль берәмек)

НАМЕТАННОСТЬ ж күнеккәнлек; намётан- 
ность глаз күҙҙәрҙең күнеккәнлеге

НАМЁТАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от на
метать II; намётанные стога ҡойолған кәбән 
дәр 2. прил. (натренированный — о глазе, р у 
ке) күнеккән, өйрәнгән; намётанная рука күнек
кән ҡул

НАМЕТАТЬ I несов. см. наместй
НАМЕТАТЬ II сов. 1. что, чего өйөү, һалыу, 

ҡуйыу; наметать стог кәбән һалыу 2. что, чего 
(произвести на свет — о рыбе) сәсеү; (о жи
вотных) балалау, бала килтереү; рыба наметала 
икры балыҡ ыуылдырыҡ сәскән; лиса наметала 
лисят тѳлкѳ балалаған 3. что', разг. күнектереү, 
өйрәнеү; наметать глаз күҙҙәрҙе күнектереү 

НАМЕТАТЬ III сов. 1. что, чего', портн. 
типсеү, йүрмәү; наметать рукав ең типсеү 
2. что, чего (бер ни тиклем) типсеп әҙерләү 
(ҡуйыу) (тегер өсөн)', наметать несколько 
платьев бер нисә күлдәкте типсеп ҡуйыу

НАМЁТИТЬ I сов. что 1. (обозначить) 
билдә (тамға) һалыу, билдә һалып сығыу, 
билдәләү, күрһәтеү, инселәү; наметить брёвна 
клеймом бүрәнәләргә билдә һалып сығыу; на
метить дорогу колышками ҡаҙыҡтар менән юл
ды билдәләп сығыу 2 . (өҫтән-өҫтән генә) һыҙып 
сығыу, һыҙып билдәләү, билдәләү; наметить 
контур детали деталдең контурын һыҙып сығыу 

НАМЁТИТЬ II сов. 1. что', разг. (нацелить) 
төбәү, төҙәү, күҙәү, тоҫҡау; наметить ружьё 
мылтыҡ төҙәү 2. что и с неопр. (определить 
срок) билдәләү, билдәләп ҡуйыу, күҙ уңында то
тоу; наметить день отъезда китеү көнөн 
билдәләп ҡуйыу

НАМЕТИТЬСЯ I сов. (обозначиться) беле
неү, күренеү, билдәләнеү; наметилось направ
ление работ эш йүнәлеше билдәләнде

НАМЕТИТЬСЯ II сов.', разг. (нацелиться) 
төбәү, төҙәү, күҙәү, тоҫҡау; наметиться стрелять 
в мишень сәпкә атырға төҙәү

НАМЁТКА 1 ж і .  см. наметать III; намётка 
платья күлдәк типсеү 2. (нитка) типсеү ебе; вы
дёргивать намётку типсеү ебен һурып алыу 

НАМЕТКА II ж 1. см. наметить I 2; намётка 
плана работы эш планын билдәләү 2. (предполо
жительный план) алдан уйлап ҡуйылған план; 
намётка работы на пять лет вперёд алдағы биш 
йылға уйлап ҡуйылған эш планы

НАМЕТКА III ж бүлемле ҡолға (һыу 
тәрәнлеген цлсәц өсөн)

НАМЁТЫВАНИЕ I с см. намётывать I 
НАМЁТЫВАНИЕ II с см. намётывать II; на

мётывание швов йөйҙәрҙе типсеп сығыу 
НАМЁТЫВАТЬ I несов. см. наметать II 
НАМЁТЫВАТЬ II несов. см. наметать III
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НАМЕЧАТЬ
НАМЕЧАТЬ I несов. см. наметить I 
НАМЕЧАТЬ и  несов. см. наметить II 2 
НАМЕЧАТЬСЯ I несов. 1. см. наметиться I; 

2. страд, от намечать I
НАМЕЧАТЬСЯ II несов. 1. күҙ алдында то

толоу, билдәләнеү, (алдан) уйланылыу, план
лаштырылыу; намечалось посещение театра те 
атрға барыу планлаштырылған 2. страд, от на
мечать II

НАМЕШАТЬ сов. что, чего\ разг. ҡушыу, 
аралаштырыу, болғау, бутау, ҡушып туҡыу; на
мешать пшено с рйсом тары ярмаһын дөгө менән 
бутау

НАМЁШИВАТЬ I несов. см. намесйть 
НАМЁШИВАТЬ II несов. см. намешать 
НАМИНАТЬ несов. см. намять
НАМИНКА ж; әет. табан шешеү (аттарҙа, 

эш цгеҙҙэрендэ)
НАМНбГО нареч. шаҡтай, байтаҡ, хәтһеҙ 

(күп); быть намного сильнее шаҡтай көслөрәк 
булыу; намного улучшить качество товаров та 
уарҙың сифатын күпкә яҡшыртыу

НАМОГЙЛЬНЫЙ, -ая, -ое ҡәбер ...ы, ҡәбер 
өҫтө ...ы, ҡәбер өҫтөндәге; намогйльный памят
ник ҡәбер өҫтөндәге һәйкәл

НАМОЗ (5 ЛИТЬ сов. что сөйәлләндереү, 
сөйәлләндереп бөтөү; намозолить руки ҡул
дарҙы сөйәлләндереп бөтөү ♦ намозолить глаза 
кому, прост, йәнгә (теңкәгә) тейеп күҙ алдында 
тороу, туйҙырып бөтөү

НАМОКАТЬ несов. см. намокнуть 
НАМбКНУТЬ сов. ебеү, еүешләнеү, һыула

ныу, сыланыу; неубранное сено намокло 
йыйылмаған бесән еүешләнде

НАМ бЛ м\ с.-х. 1. см. намолоть; намол му- 
кй он тарттырыу 2. тарттырылған он күләме 

НАМОЛАЧИВАТЬ несов. см. намолотить 
НАМОЛАЧИВАТЬСЯ несов. страд, от на

молачивать
НАМОЛбТ м\ с.-х. 1. см. намолотйть; намо

лот зерна ашлыҡ һуғып алыу 2. төшөм; намолот 
пшенйцы бойҙайҙың төшөмө

НАМОЛОТИТЬ сов. что (бер ни тиклем) 
һуғыу, һуғып алыу (игенде)', намолотйть мешок 
пшенйцы бер тоҡ бойҙай һуғып алыу

НАМОЛбТЬ сов. тарттырыу, тартыу, тарт
тырып алыу; намолоть мешок ржи бер тоҡ арыш 
тарттырып алыу

НАМОРАЖИВАТЬ несов. см. наморозить
НАМОРАЖИВАТЬСЯ несов. страд, от на

мораживать
НАМ бРДНИК м морондоҡ, моронса; собака 

в наморднике морондоҡ кейҙерелгән эт
НАМОРИТЬ сов. 1. что, кого-чего ҡырып 

(үлтереп) бөтөрөү; наморйть крыс ҡомаҡтар
ҙы ҡырып бөтөрөү 2. что, чего; спец, һыуҙа 
тотоу; наморйть древесйны үҙағасты һыуҙа 
тотоу

НАМ ОРбЗИТЬ сов. что, чего туңдырыу, 
туңдырып алыу; наморозить два куля пель
меней ике ҡап билмән туңдырыу

НАМОРОЗИТЬСЯ сов.; разг. (бик) ныҡ 
өшөү (туңыу); наморозиться в холодную зйм 
нюю ночь ҡышҡы һалҡын төндә бик ныҡ өшөү 

НАМбРЩ ЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от на
морщить; наморщенные брови йыйырылған 
ҡаштар 2. прил. йыйырсыҡлы, сирыҡ; на
морщенные руки йыйырсыҡлы ҡулдар 

НАМбРЩИВАТЬ несов. см. наморщить 
НАМОРЩИТЬ сов. что йыйырыу, сирышты

рыу; наморщить нос танау йыйырыу
НАМбРЩИТЬСЯ сов. 1. йыйырсыҡланыу, 

сирышыу; лоб наморщился маңлай йыйыр
сыҡланды 2. перен. (покрыться рябью) бө- 
ҙөрләнеү, быжырланыу, шаҙраланыу 3. сырай 
һытыу; наморщиться, показывая недовольство 
ризаһыҙлыҡ белдереп сырай һытыу

НАМОТАТЬ сов. что сырмау, (сырмап) 
урау, урап ҡуйыу; намотать нитки на катушку 
кәтүккә еп сырмау; намотать на ногу портянку 
аяҡҡа силғау урау

НАМОТАТЬСЯ I сов. сырмалыу, уралыу; 
нитки намотались на шпульку еп сүрегә сыр
малған

НАМОТАТЬСЯ II сов.; прост. 1. (устать) 
арыу, арып бөтөү, хәлдән тайыу; намотаться от 
тяжелой работы ауыр эштән арып бөтөү 2. (вдо
воль, долго побродить, поскитаться) арығансы 
(туйғансы) йөрөү, ил гиҙеү, ҡыҙырыу

НАМбТКА 'ж 1. см. намотать; намотка пря
жи еп урау 2. разг. (моток) йомғаҡ, баҫма еп 

НАМбТОЧНЫЙ, -ая, -ое сырмау ...ы, урау 
...ы; намоточный барабан урау барабаны

НАМОЧИТЬ сов. что, чего еүешләү, сыла
тыу, һыулау, ебетеү, ебетеп ҡуйыу; намочйть бе
льё кер ебетеп ҡуйыу

НАМОЧИТЬСЯ сов.; разг. еүешләнеү, сыла
ныу, һыуланыу, ебеү

НАМУДРЙТЬ и НАМУДРСТВОВАТЬ сов.; 
разг. бутау, бутап бөтөрөү, артыҡ буталсыҡлыҡ 
индереү, ҡатмарландырып бөтөрөү, боҙоу; наму- 
дрйть в своих делах үҙеңдең эштәреңә артыҡ бу
талсыҡлыҡ индереү

НАМУСОРИТЬ сов.; разг. ҡыйлау, сүпләү, 
ҡыйлап (сүпләп) бөтөү; намусорить на кухне 
кухняны ҡыйлау

НАМУТИТЬ сов. что 1. болғандырыу, 
болғандырып бөтөү, болғансыҡландырыу; наму- 
тйть воду һыуҙы болғансыҡландырыу 2. ко
го-что и без доп.; перен., разг. ҡотортоу, бутау, 
тынысһыҙлыҡ тыуҙырыу; намутйть голову баш 
бутау

НАМУЧИТЬ сов. кого-что; разг. яфалау, ин
тектереү, яфалап (интектереп, ғазаплап, йөҙә
теп) бөтөрөү; намучила жара эҫелек интектереп 
бөтөрҙө
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НАНЯТОЙ
НАМОЧИТЬСЯ сое.; разг. яфаланыу, инте

геү, ғазапланыу, яфаланып (интегеп, ғазапланып, 
йөҙәп, арып) бөтөү; намучиться от бессонницы 
йоҡоһоҙлоҡтан яфаланып бөтөү; намучиться с 
чертежом чертеж һыҙып интегеп бөтөү

НАМЫВ м 1. см. намыть; намыв золота ал 
тын йыуыу 2. геол. йыуылдыҡ, ярлау (һыу 
агыҙып килтереп һалган яр)

НАМЫВАНИЕ с см. намывать; намывание 
песка ҡом йыуҙыртыу

НАМЫВАТЬ несов. см. намыть 
НАМЫВАТЬСЯ несов. 1. см. намыться 

2. страд, от намывать
НАМЫВНбЙ, -ая, -ое 1. һыу ағыҙып кил

тергән, йыуҙыртып өйҙөрөлгән; намывной песок 
һыу ағыҙып килтергән ҡом 2 . йыуҙыртып 
ҡоролған (төҙөлгән, яһалған); намывное соору
жение йыуҙыртып төҙөлгән ҡоролма

НАМЫКАТЬСЯ сое.; прост, күп ауыр
лыҡтар (ҡыйынлыҡтар) күреү, ҡайғы-хәсрәт ки
сереү, ғазап (ыҙа) сигеү, интегеү, интегеп бөтөү; 
намыкаться по свету илдән-илгә йөрөп интегеп 
бөтөү ♦ намыкаться горя прост, бик күп 
ҡайғы-хәсрәт күреү

НАМЫЛИВАТЬ несов. см. намылить 
НАМЫЛИВАТЬСЯ несов. 1. см. намылиться 

2. страд, от намыливать
НАМЫЛИТЬ сов. кого-что һабынлау, һабын 

һөртөү; намылить руки ҡулға һабын һөртөү; на
мылить воду һыуҙы һабынлау ♦ намылить голо
ву (шею) кому, прост, бик ҡаты әрләү, 
шелтәләү, кәрәген биреү

НАМЫЛИТЬСЯ сов. һабынланыу, һабын 
һөртөнөү; намылиться с ног до головы баш 
тан-аяҡ һабынланыу

НАМЫТЬ сов. 1. что, чего; разг. (вымытъ) 
(бер ни тиклем) йыуыу, йыуып ҡуйыу; намыть 
много посуды бик күп һауыт-һаба йыуыу 
2. что, чего йыуып килтереп өйөү; река намыла 
песку йылға йыуып килтереп ҡом өйгән 3. что 
йыуҙыртып ҡороу (төҙөү, яһау); намыть дамбу 
йыуҙыртып быуа төҙөү 4. что, чего (добытъ) 
йыуыу, йыуып айырыу (табыу); намыть золото 
алтын йыуыу

НАМЯКАТЬ несов. см. намякнуть
НАМЙКНУТЬ сов.; разг. ебеп йомшарыу; 

сухари намякли шөкәрә ебеп йомшарған
НАМЙТЬ сов. 1. что, чего (разминая, приго

товитъ) иҙеү, иҙеп ҡуйыу; намять ведро глйны 
бер биҙрә балсыҡ иҙеп ҡуйыу 2. разг. талҡыу, 
йомшартыу; намять лён етен талҡыу ♦ намять 
бока (шёю) кому, прост, бик ныҡ туҡмап таш
лау, ҡабырғаларын һанау

НАНАЙСКИЙ, -ая, -ое нанай ...ы; на
найский язык нанай теле

НАНАИПЫ мн. нанайҙар, нанай халҡы / /  
ед. нанаец м нанай ир-аты; нанайка ж нанай 
ҡатын-ҡыҙы

НАНАШИВАТЬ несов. см. наносить I
НАНАШИВАТЬСЯ несов. страд, от на

нашивать
НАНЕСТИ сов. 1. что, чего (принести) 

алып килеү, килтереү; нанестй книг китап кил
тереү 2. что, чего безл. килтереп өйөү, (ҡар) 
һалыу (өйөү); ветром нанесло много снега ел 
бик күп ҡар һалған 3. кого-что безл.; разг. (на
толкнутъ, увлекая движением воды, ветром) 
ултырыу; лодку нанесло на мель кәмә һайға ул
тырҙы 4. что һөртөү, ҡаплау; нанестй лак на 
картйну рәсемгә лак һөртөү 5. что төшөрөү; на
нестй реку на планшет йылғаны планшетҡа 
төшөрөү 6. что, чего (снести — о птицах) йо
мортҡа һалыу; курица нанесла яйц тауыҡ күп 
йомортҡа һалған ♦ нанестй обйду хәтер ҡалды
рыу, үпкәләтеү; нанестй поражение еңеү; нане
стй рану яралау; нанестй удар һуғыу; нанестй 
визйт кому барыу, килеү, визит яһау

НАНИЗАТЬ сов. что, чего (епкә) теҙеү, 
теҙеп ҡуйыу; нанизать жемчуг на нить епкә 
ынйы теҙеү

НАНИЗЫВАТЬ несов. см. нанизать
НАНИЗЫВАТЬСЯ несов. страд, от на 

нйзывать
НАНИМАТЕЛЬ м  яллаусы 
НАНИМАТЬ несов. см. нанять 
НАНИМАТЬСЯ несов. 1. см. наняться 

2. страд, от нанимать
НАНКА ж нанка (туҡыма)
НАНКОВЫЙ, -ая, -ое нанка, нанканан те

гелгән; нанковый пиджак нанка пинжәк
НАНОВО нареч.; разг. яңынан, ҡайтанан; 

переписать наново яңынан күсереп яҙыу
НАНбС м 1. см. нанестй — наносйть II; 

2. ѳйѳм; нанос снега ҡар өйөмө
НАНОСИТЬ I сов. что, чего ташып ҡуйыу, 

ташыу, килтереү (бер нисә ҡабат)] наносйть 
камней таш ташып ҡуйыу

НАНОСИТЬ II несов. см. нанестй 
НАНбСНЫ Й, -ая, -ое 1. ташылдыҡ; на

носный песок ташылдыҡ ҡом 2. перен. тәбиғи 
булмаған, сит, осраҡлы, тышҡы; наносные меч
ты тәбиғи булмаған хыялдар 

НАНСУК м нансук (туҡыма) 
НАНСУКОВЫИ, -ая, -ое нансук, нансуктан 

тегелгән; нансуковое производство нансук етеш- 
тереү

НАНЙХАТЬСЯ сов.; разг. 1. (вдоволь поню
хать) туйғансы еҫкәү, еҫкәп туйыу; нанюхаться 
табаку тәмәке еҫкәп туйыу 2. (нюхая, дойти до 
болезненного состояния) иҫергәнсе еҫкәү, еҫкәп 
иҫереү, еҫкә иҫереү; нанюхаться спйрту спирт 
еҫкәп иҫереү

НАНЯТбЙ, -ая, -ое разг. 1. түләп файҙала
нылған, ялға алынған; нанятая квартйра түләп 
файҙаланылған фатир 2. ялланма; нанятой ра
ботник ялланма эшсе
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НАНЯТЬ
НАНЙТЬ сов. 1. кого-что яллау; нанять ра

бочих эшселәр яллау 2. что түләп файҙала- 
ныу(ға алыу), ялға алыу; нанять квартйру ф а
тирҙы түләп файҙаланыу

НАНЙТЬСЯ сов. ялланыу; наняться плотни
ком балта оҫтаһы булып ялланыу

НАОБЕЩАТЬ сов. что, чего\ разг. (күп 
итеп) вәғәҙә биреү, вәғәҙә биреп (итеп) ташлау 
(ышандырыу); наобещать гостйнцев күстәнәстәр 
вәғәҙә итеп ташлау

НАОБОРбТ нареч. 1. кире, кирегә (аҙағы
нан башына)', прочитать слово наоборот һүҙҙе 
кирегә уҡыу; всё делать наоборот бөтәһен дә ки
ре эшләү 2. е знач. вводи, сл. (напротив) ки
реһенсә; он не ругал нас, а, наоборот, похвалйл 
ул беҙҙе әрләмәне, ә, киреһенсә, маҡтап ҡуйҙы 

НАОБУМ нареч.; разг. уйламайынса, уй
лап-нитеп тормайынса, уйламаҫтан; ответить на
обум уйлап-нитеп тормайынса яуап биреү 

НАОРАТЬ сов.; разг. см. накричать 
НАбТМАШЬ нареч. киҙәнеп, ҡоласлап, бөтә 

көскә; ударить наотмашь киҙәнеп һуғыу
НАОТРЁЗ нареч. ҡырҡа, ҡырт киҫеп, 

бөтөнләй, ҡәтғи рәүештә; отказаться наотрез 
ҡәтғи рәүештә кире ҡағыу

НАПАДАТЬ сов. күп ҡойолоу (төшөү, яуыу); 
на дорогу нападало много лйстьев юлға бик күп 
япраҡ ҡойолған

НАПАДАТЬ I несов. см. напасть I 
НАПАДАТЬ II несов. см. напасть II
НАПАДАЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от напа

дать I; 2. в знач. сущ. нападающий м; спорт. 
һөжүм итеүсе (футбол, хоккей һ.б. уйындарҙа) 

НАПАДЕНИЕ с 1. һөжүм, һөжүм итеү; во
оружённое нападение ҡораллы һөжүм 2. спорт. 
һөжүм итеү, ташланыу

НАПАДКИ только мн. бәйләнеү(ҙәр), ғәйеп 
ташлау(ҙар), нахаҡ бәлә(ләр); подвергаться на
падкам ғәйеп ташлауға дусар ителеү 

НАПАИВАТЬ I несов. см. напоить 2 
НАПАИВАТЬ II несов. см. напаять 
НАПАЙКА ж  1. см. напаять — напаивать II; 

напайка конца провода сымдың осон йәбештереү 
2. йәбештерелгән киҫәк (паять итеп)', напайка 
на цоколе лампы лампаның цоколенә йәбеште
реп ҡуйылған киҫәк

НАПАКОСТИТЬ и НАПАКОСТНИЧАТЬ
сов.', разг. этлек эшләү (итеү), насарлыҡ ҡылыу, 
зыян (зарар) килтереү; напакостить в мелочах 
ваҡ-төйәк эштәрҙә этлек итеү

НАПАЛМ м напалм (яндыра торған бензин
лы ҡатышма)

НАПАЛМОВЫЙ , -ая, -ое напалмлы; на
палмовая бомба напалмлы бомба

НАПАЛЫВАТЬ несов. см. наполоть 
НАПАРИВАТЬ несов. см. напарить
НАПАРИТЬ сов. 1. что, чего быҡтырыу, 

быуҙа (парҙа) бешереү; напарить рёпы парҙа

шалҡан бешереү 2. кого-что', разг. (в бане) 
(һәйбәтләп) сабыу

НАПАРИТЬСЯ сов.', разг. туйғансы (һәйбәт
ләп) сабыныу; напариться в бане мунсала 
туйғансы сабыныу

НАПАРНИК м  и НАПАРНИЦА Ж ', разг. иш, 
һыңар, уҙаҡ; найтй напарника иш табыу 

НАПАРЫВАТЬ I несов. см. напороть I 
НАПАРЫВАТЬ II несов. см. напороть II 1 
НАПАРЫВАТЬСЯ несов. см. напороться 
НАПАСАТЬ несов. см. напасти 
НАПАСАТЬСЯ несов. 1. см. напастйсь I; 

2. страд, от напасать
НАПАСТИ сов. что, чего; прост, (күпмелер) 

әҙерләп ҡуйыу; напасти на зиму продуктов
ҡышҡа аҙыҡ-түлек әҙерләп ҡуйыу

НАПАСТИСЬ I сов. чего', разг. (обычно с от- 
риц. “не”) етерлек әҙерләп ҡуйыу; на вас не на
пасёшься еды һеҙгә ашарға әҙерләп еткерә ал
маҫһың

НАПАСТИСЬ II сов.', разг. (көтөүлектә 
йөрөп) туйғансы ашау; коровы напаслйсь һы
йырҙар көтөүлектә йөрөп ашап туйғандар

НАПАСТЬ I сов. 1. на кого-что (совершить 
нападение) һөжүм итеү, ташланыу, яу асыу; на
пасть на врага дошманға һөжүм итеү 2. разг. 
ябырылыу; на посевы напала саранча сәсеү 
лектәргә саранча ябырылды 3. на что\ разг. (с 
жадностью приняться за что-л.) ҡомһоҙланып 
-ға/-гә тотоноу (керешеү) 4. на кого', разг. (при
драться) бәйләнеү, ябырылыу; оппоненты на
пали на докладчика оппоненттар докладсыға 
бәйләнде 5. на что (обнаружить) төшөү, табыу, 
тап булыу, осрау, юлығыу; напасть на инте
ресную мысль ҡыҙыҡлы фекергә тап булыу; на
пасть на след эҙенә төшөү; напасть на грибы 
бәшмәктәргә осрау 6. на кого (о каком-л. чувст
ве, состоянии) килеү, төшөү, баҫыу; напал 
страх ҡурҡыу баҫты; напал сон йоҡо килде 

НАПАСТЬ II сов. см. нападать 
НАПАСТЬ III ж\ разг. (беда) бәлә, ҡаза, 

күңелһеҙлек, ҡайғы, бәхетһеҙлек
НАПАХАТЬ сов. что, чего һөрөү, һөрөп таш

лау; напахать пять гектаров биш гектар ер һөрөп 
ташлау

НАПАХИВАТЬ несов. см. напахать
НАПАЧКАТЬ сов. бысратыу, бысратып 

бөтөү; напачкать на полу иҙәнде бысратып бөтөү 
НАПАЙТЬ сов. 1. что (металл иретеп) йә

бештереү; напаять пластйнку ҡурғаш иретеп 
пластинка йәбештереү 2. что, чего металл ире
теп әҙерләү (яһау); напаять серьги металл ире
теп алҡа яһау

НАПЁВ м көй, моң; народные напевы халыҡ 
моңдары

НАПЕВАТЬ несов. 1. см. напёть 2. что и без
доп. әкрен генә (ауыҙ эсенән генә) көйләү; напе
вать вполголоса әкрен генә тауыш менән көйләү



НАПИЧКАТЬ
НАПЕВАТЬСЯ несоә. 1. см. напеться 

2. страд, от напевать
НАПЕВНОСТЬ ж көйлөлөк, моңлолоҡ, яғым

лылыҡ; напевность речи телмәрҙең көйлөлөгә 
НАПЕВНЫЙ, -ая, -ое көйлө, моңло, яғымлы; 

напевный голос яғымлы тауыш 
НАПЕКАТЬ несов. см. напёчь 
НАПЕКАТЬСЯ несоә. страд, от напекать 
НА П ЕРЕБбЙ  нареч.; разг. кемуҙарҙан, 

бер-береһен бүлеп (бүлә-бүлә) һөйләү (эшләү); 
говорить наперебой кемуҙарҙан һөйләү

НАПЕРЕВЁС нареч. алға эйеп; держать вин
товку наперевес винтовканы алға эйеп тотоу 

НАПЕРЕГОНКИ и НАПЕРЕГбНКИ нареч.-, 
разг. кемуҙарҙан, ҡыуышып, уҙышып

НАПЕРЕД нареч.] прост, алдан; наперёд не 
угадаешь алдан белеп булмай ♦ задом наперёд 
алдын артҡа, арты менән алға

НАПЕРЕКОР нареч. и предлог 1. нареч. ҡар
шы, кире, ҡаршы барып, оторо арҡыры, ки
реһенсә, үс итеп; говорйть наперекор ҡаршы 
һөйләү 2. предлог с дат. п. ( вопреки) ҡаршы, 
ҡарамаҫтан, үс иткәндәй; наперекор желаниям 
теләктәргә ҡаршы

НАПЕРЕРЁЗ нареч. юлына арҡыры сығып 
(төшөп), юлын ҡыйып (киҫеп, ҡырҡып); побе
жать наперерез юлына арҡыры сығып йүгереү 

НАПЕРЁТЬ сов. на кого-что', прост, әтеү; 
напереть на дверь ишекте әтеү

НАПЕРЕЧЁТ нареч. 1. (целиком, без исклю
чения) бөтәһен дә, һәммәһен дә, береһен дә ҡал
дырмай, тотош; знать всех наперечёт бөтәһен дә 
белеү 2. в знач. сказ, бик аҙ, бармаҡ менән 
һанарлыҡ ҡына; такйе люди наперечёт бындай 
кешеләр бармаҡ менән һанарлыҡ ҡына 

НАПЁРНИК м] разг. кәпрән 
НАПЁРСНИК м и НАПЁРСНИЦА ж; у cm. 

серҙәш
НАПЕРСТОК м уймаҡ ♦ с напёрсток уй

маҡтай ғына, бармаҡ башындай ғына, бәп-бә
ләкәй, бик бәләкәй

НАПЕРСТ ЙНКА ж уймаҡ сәскә (цлән )  

НАПЁРЧИВАТЬ несов. см. наперчить 
НАПЁРЧИТЬ сов. что борос һалыу, күп 

итеп борослау, ныҡ борослау; наперчить суп 
ашҡа борос һалыу

НАПЁТЬ сов. 1. что, чего (передать голо
сом)', разг. көйләп (йырлап) күрһәтеү; напёть 
пёсню йыр йырлап күрһәтеү; напёть мотйв 
көйөн көйләп күрһәтеү 2. (спеть для звукозапи
си) йырлап яҙҙырыу (пластинкага)

НАПЁТЬСЯ сов.] разг. туйғансы йырлау, 
йырлап туйыу, напеться от душй йәнең телә
гәнсе (туйғансы) йырлау

НАПЕЧАТАТЬ сов. 1. кого-что баҫыу, баҫ
тырыу, баҫып (баҫтырып) сығарыу; напечатать 
книгу китап баҫыу 2. что; фото. сығарыу, яһау; 
напечатать фотографию фотография яһау

НАПЕЧАТАТЬСЯ сов. 1. разг. сығыу, баҫы
лыу; рисунки отчётливо напечатались рәсемдәр 
асыҡ сыҡҡан 2. баҫтырып сығарыу, баҫылып 
сығыу (мәҡәлә, әҫәр һ.б.)', напечататься в жур
нале журналда баҫылып сығыу

НАПЁЧЬ сов. 1. что, чего бешереү, бешереп 
алыу (ҡуйыу); напёчь пирогов бәлештәр беше
реү 2. что безл.; разг. эҫе ҡабыу (үтеү), ҡояш 
һуғыу; мне напекло голову башыма эҫе ҡапты 

НАПИВАТЬСЯ несов. см. напиться 
НАПИЛИВАТЬ несов. см. напилить 
НАПИЛИТЬ сов. что бысыу, бысып ҡуйыу 

(алыу); напилить дров утын бысып ҡуйыу
НАПЙЛОЧНЫИ, ая, ое игәп яһалған (һы р

ланған); напйлочная резьба игәп һырланған 
биҙәк

НАПИЛЬНИК м игәү; трёхгранный на
пильник өс ҡырлы игәү; плоский напильник яҫы
игәү

НАПИРАТЬ несоә. на кого-что 1. см. напе- 
рёть 2. разг. (теснить, наступать) ҡыҫыу, 
дөрөү, ҡыҫырыҡлау; напирать на протйвника 
дошманды ҡыҫыу 3. разг. (делать упор) ныҡ 
иғтибар итеү, баҫым яһау, баҫым яһап әйтеү 
(һөйләү); напирать на необходймость поёздки 
барыу кәрәклегенә баҫым яһау

НАПИСАНИЕ с яҙылыш, яҙылыу; правиль
ное написание слова һүҙҙең дөрөҫ яҙылышы 

НАПИСАТЬ сов. что 1. яҙыу, яҙып бөтөрөү 
(ҡуйыу); написать письмо хат яҙыу 2. яҙыу, 
һүрәт төшөрөү (яһау); написать портрёт портрет 
яһау ♦ на лбу напйсано у кого маңлайына 
яҙылған; на лицё напйсано у кого йөҙөнән күре
неп тора

НАПИТАТЬ сов. 1. кого-что', уст., разг. 
( накормить) ашатыу, туйҙырыу, туйындырыу; 
напитать всех бөтәһен дә ашатыу 2. что (пропи
тать) һеңдереү, туйындырыу, тултырыу

НАПИТАТЬСЯ сов. 1. разг., шутл. ашап 
туйыу 2. чем (үҙенә) һеңдереү, тартыу, һурыу, 
туйыныу, тулыу; һыуланыу

НАПИТОК м эсемлек; прохладительные на
питки һалҡын эсемлектәр; спиртные напйтки 
спиртлы эсемлектәр

НАПЙТЫВАТЬ несов. см. напитать 2 
НАПЙТЫВАТЬСЯ несов. 1. см. напитаться 2; 

2. страд, от напйтывать
НАПИТЬСЯ сов. 1. чего и без доп. (утолить 

жажду) туйғансы эсеү, һыуһын ҡандырыу; на 
пйться чаю туйғансы сәй эсеү 2. (опьянеть) эсеп 
иҫереү, иҫергәнсе эсеү

НАПИХАТЬ сов. что, чего; разг. (теләһә ни
сек) тығыу, тултырыу, тыңҡыслап тултырыу; 
напихать вещёй в чемодан сумаҙанға тыңҡыслап 
әйбер тултырыу

НАПИХИВАТЬ несов. см. напихать
НАПИЧКАТЬ сов. кого; разг. 1. көсләп 

(ҡыҫтап) ашатыу, кәрәгенән тыш ашатыу; на-



НАПЛАВ
пичкать ребёнка конфетами балаға кәрәгенән 
тыш кәнфит ашатыу 2. перен. артыҡ биреү (баш
ты тултырыу), тылҡыу, тыңҡыу; напичкать со
ветами артыҡ кәңәштәр биреү

НАПЛАВ м; рыб. ҡалҡыуыс; пробковый на
плав пробка ҡалҡыуыс

НАПЛАВАТЬСЯ сов.; разг. туйғансы (ары
ғансы) йөҙөү, йөҙөп туйыу (арыу)

НАПЛАВИТЬ сов. 1. что; спец, өҫтөнә ире
гән металл йүгертеү 2. что, чего (күпмелер) ире
теү, иретеп алыу; наплавить олова аҡ ҡурғаш 
иретеп алыу

НАПЛАВКА ж; спец. см. наплавить; элект
рическая наплавка электр ярҙамында иретеп ме
талл йүгертеү

НАПЛАВЛЙТЬ несов. см. наплавить
НАПЛАВЛЙТЬСЯ несов. страд, от на

плавлять
НАПЛАВНбЙ, -ая, -ое йөҙмә; наплавной 

мост йөҙмә күпер
НАПЛАКАТЬ сов. 1. (обычно кратк. ф. 

прич.) разг. күп илап күҙҙәр ҡыҙарған, шешеп 
бөткән; глаза наплаканы күҙҙәр күп илауҙан 
ҡыҙарған 2. что, чего; прост, күҙ йәше түгеү; 
наплакать много слёз күп күҙ йәше түгеү ♦ кот 
наплакал тырнаҡ осондай, бик аҙ

НАПЛАКАТЬСЯ сов. 1. (бик) күп илау, 
туйғансы (буҫлыҡҡансы, арығансы) илау, илап 
туйыу 2. разг. (получитъ, испытать много не
приятностей) (бик күп) ҡыйынлыҡтар (уңай
һыҙ хәлдәр) кисереү

НАПЛАСТАТЬ сов. что; разг. киҫкеләү, ту
раҡлау; напластать рыбу для солёния балыҡты 
тоҙлау өсөн тураҡлау

НАПЛАСТОВАНИЕ с 1. см. напластовать, 
напластоваться 2. геол. ҡатлам 3. перен. (насло
ение) үҙенсәлек, сифат (мәҙәниәттә, аңда, ха
рактерҙа һ.б.)

НАПЛАСТОВАТЬ сов. что ҡатлау-ҡатлау 
(ҡат-ҡат) итеп, өҫтө-өҫтөнә һалыу (өйөү, ҡуй
ыу), ҡатламлау; напластовать землю ерҙе ҡат- 
ламлау

НАПЛАСТОВАТЬСЯ сов. ҡатлам-ҡатлам бу
лып (ҡатлауланып, өҫтө-өҫтөнә) ятыу (өйөлөү, 
ултырыу)

НАПЛАСТбВЫВАТЬ несов. см. напласто
вать

НАПЛАСТбВЫВАТЬСЯ несов. 1. см. на 
пластоваться 2. страд, от напластовывать

НАПЛЕВАТЕЛЬСКИЙ, ая, ое разг. һал 
ҡын (иғтибарһыҙ, төкөрөп) ҡарау; наплеватель
ское отношение к делу эшкә һалҡын ҡарау

НАПЛЕВАТЬ сов. 1. төкөрөү, төкөрөнөү, тө
көрөп бөтөү; наплевать на пол иҙәнгә төкөрөнөү 
2. перен., прост, төкөрөү, төкөрөп ҡарау; на
плевать на замечание шелтәгә төкөрөп ҡарау

НАПЛЕСКАТЬ сов. что, чего сәсрәтеү, сәс
рәтеп (сайпылтып) түгеү (бөтөрөү)

НАПЛЕСКАТЬСЯ сов.; разг. 1. туйғансы 
һыу сәсрәтеү; наплескаться в рёчке йылғала 
туйғансы һыу сәсрәтеү 2. (налиться) сайпылып 
(сәсрәп) түгелеү; на пол наплескалась вода 
иҙәнгә һыу сәсрәп түгелгән

НАПЛЕСКИВАТЬ несов. см. наплескать 
НАПЛЁСКИВАТЬСЯ несов. см. наплес

каться 2
НАПЛЕСТИ сов. что, чего 1. үреү, үреп 

яһау (эшләү, ҡуйыу); наплести несколько кор
зин бер нисә кәрзинкә үреп ҡуйыу 2. перен., 
прост. (наболтать) юҡ-бар һөйләү; наплестй 
чепухй буш һүҙ һөйләү

НАПЛЕТАТЬ несов. см. наплестй 1 
НАПЛЕТАТЬСЯ несов. страд, от наплетать 
НАПЛЁЧНИК м иңсә
НАПЛЁЧНЫЙ, -ая, -ое иңбашҡа һалына 

торған, иңбаш ...ы; наплечные ремнй иңбаш 
ҡайыштары

НАПЛОДИТЬ сов. что; разг. (бик) күп 
тыуҙырыу, үрсетеү; наплодйть детёй күп бала 
тыуҙырыу

НАПЛОДИТЬСЯ сов/, разг. күп тыуыу, 
үрсеү

НАПЛУТОВАТЬ сов.] разг. хәйләләү, алдау 
НАПЛЫВ м 1. см. наплыть 3; 2. ултырма; на

плыв в домне домна төбөндәге ултырма 3. перен. 
ағылыу, ағылыш, (күп һанда) килеү; наплыв за
казов заказдарҙың күп һанда килеүе 4. бот., 
әет. оро; наплыв на дереве ағастағы оро; на
плыв на копытах лошади ат тояғындағы оро 

НАПЛЫВАТЬ несов. см. наплыть 
НАПЛЫТЬ сов. 1. на кого-что йөҙөп килеп 

бәрелеү (менеү); наплыть на камень йөҙөп килеп 
ташҡа бәрелеү 2. перен. (закрытъ собой 
что-л. — о туче, облаке и т.п.) ҡаплау; туча 
наплыла на солнце болот ҡояшты ҡапланы 
3. (скопиться в каком-л. количестве) ағып ки
леп йыйылыу, ултырыу; наплыло много йла 
ағып килеп бик күп ләм ултырған

НАПЛЯСАТЬСЯ сов.; разг. туйғансы (тан
һыҡ ҡанғансы) бейеү

НАПОВАЛ нареч. үлтергәнсе, бер һуғыуҙа, 
бер атыуҙа; убйть наповал бер һуғыуҙа үлтереү 

НАПОДбБИЕ предлог с род. п. (в виде, вро
де кого-чего-л.) оҡшаш(лы), кеүек, һымаҡ, ши
келле; вдалеке виднеется что-то наподобие 
столба алыҫта бағанаға оҡшаш бер нәмә күренә 

НАПОИТЬ сов. 1. кого эсереү; напойть чаем 
сәй эсереү 2. кого (до опьянения) иҫерткәнсе эсе
реү; напойть гостя ҡунаҡты иҫерткәнсе эсереү 
3. обычно в ф. прич.; перен., высок, тулыу, һең
дереү, туйындырыу; воздух напоён ароматом 
цветов һауа сәскәләрҙең хуш еҫе менән тулған 

НАПОКАЗ нареч. күрһәтер өсөн, күҙ буяу 
өсөн; выставить товары напоказ тауарҙарҙы 
күрһәтер өсөн сығарып ҡуйыу; делать всё напо
каз һәр нәмәне күҙ буяу өсөн генә эшләү



НАПРАВИТЬ
НАПОЛЗАТЬ несов. см. наползти
НАПОЛЗТИ сое.; разг. 1. на кого-что шы

уышып (үрмәләп) барып (килеп) менеү (бәрелеү, 
төртөлөү), (үрмәләп) инеп тулыу; муравьй на 
ползлй в варенье ҡырмыҫҡалар ҡайнатмаға инеп 
тулған; танк наполз на окопы танк окоптарға ки
леп менде 2. килеп ҡаплау; туман наполз на лес 
урманды томан ҡапланы

НАПОЛИРОВАТЬ сов. что (ышҡып) ялты
ратыу, полировкалау; наполировать мебель ме
белде полировкалау 2. что, чего полировкалап 
әҙерләү (яһау); наполировать шкатулок поли
ровкалап ҡумталар яһау

НАПОЛИРОВЫВАТЬ несов. см. наполи
ровать 2

НАПОЛНЕНИЕ с см. наполнить — напол
нять, наполниться; наполнение бочек водой
мискәләрҙе һыу менән тултырыу; измерить 
время наполнения бака бактың тулыу ваҡытын 
үлсәү

НАПОЛНИТЕЛЬ м тултырғыс (машина)', ав 
томатйческие наполнйтели автоматик тул 
тырғыстар

НАПОЛНЙТЕЛЬНЫЙ, ая, -ое спец. тулты 
рыу ...ы, тултырыу өсөн ҡулланыла торған; на 
полнйтельный шланг тултырыу шлангыһы

НАПОЛНИТЬ сов. что 1. тултырыу; на
полнить корзйну грибами кәрзинде бәшмәк 
менән тултырыу 2. прям., перен. тулыу; вода 
наполнила яму соҡорға һыу тулған; радость на
полнила его сердце уның йөрәге шатлыҡ менән 
тулған

НАПОЛНИТЬСЯ сов. тулыу; глаза наполни
лись слезами күҙҙәр йәш менән тулды 

НАПОЛНЙТЬ несов. см. наполнить 
НАПОЛНЙТЬСЯ несов. 1. см. наполниться 

2. страд, от наполнять
НАПОЛОВИНУ нареч. 1. яртылаш; солнце 

наполовйну спряталось за лес ҡояш яртылаш 
урман артына ышыҡланды; дом пуст наполо
вйну өй яртылаш буш 2. (не до конца) ярты-йор- 
то, ярым-йорто, ярым-ярты, ярым; делать дело 
наполовйну ярым-йорто эш эшләү

НАПОЛОСКАТЬ сов/, разг. сайҡау, сайҡап 
алыу; наполоскать гору белья күп итеп кер 
сайҡау

НАПОЛбТЬ сов. что, чего утап сығыу (таш
лау, ҡуйыу); наполоть много гряд түтәлдәрҙе 
утап сығыу

НАПОЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (устанавливае
мый на полу) иҙәнгә ҡуйыла торған; напольная 
сушйлка иҙәнгә ҡуйыла торған киптергес 2. с.-х. 
(в поле) ергә ҡуйыла торған; напольная зерно 
сушйлка ергә ҡуйыла торған иген киптергес 

НАПОМАДИТЬ сов. что помада һөртөү 
НАПОМАДИТЬСЯ сов.', разг. помада 

һөртөнөү

НАПОМИНАНИЕ с см. напоминать 2. иҫ
кәртмә; последнее напоминание һуңғы иҫкәртмә 

НАПОМИНАТЬ несов. см. напомнить 
НАПОМНИТЬ сов. 1. что, о ком-чём 

иҫкәртеү, иҫкә (хәтергә) төшөрөү; напомнить о 
прошлом үткәндәрҙе иҫкә төшөрөү 2. кого-что 
(бытъ похожим на кого-что) хәтерләтеү, иҫенә 
төшөрөү; он напомнил мне старого друга ул ми 
нең элекке дуҫымды хәтерләтте

н а п Ор  м 1. баҫым, көс; напор воды һыу 
баҫымы; напор ветра ел көсө 2. перен. баҫым, 
ҡыҫым, ҡыҫырыҡлау, һөжүм; напор врага дош
ман һөжүме; под напором подписать договор 
ҡыҫым аҫтында килешеүгә ҡул ҡуйыу

НАПОРИСТОСТЬ ж ныҡышмалылыҡ, ты
рышлыҡ, ныҡыш булыу; напористость характе
ра характерҙың ныҡышмалылығы

НАПбРИСТЫИ, -ая, -ое ныҡыш, ныҡышма
лы, тырыш; напористый характер ныҡышмалы 
характер; напористый юноша ныҡыш егет

Н А П бРН Ы Й , -ая, -ое 1. тех. ҡыҫым 
(баҫым) яһау ...ы; напорные трубы баҫым яһау 
торбалары 2. ҡыҫым (ҙур баҫым) аҫтындағы; на
порные воды ҙур баҫым аҫтындағы һыуҙар 

НАПОРОТЬ I сов. что', разг. (ранитъ) яра
лау; напороть ногу на гвоздь сәйгә баҫып, аяҡты 
яралау

НАПОРОТЬ II сов. что, чего 1. (распоротъ) 
һүтеү, һүтеп ташлау (биреү, алыу, сығыу, ҡуй
ыу); напороть старые платья иҫке күлдәктәрҙе 
һүтеп ташлау 2. перен., разг. юҡ-барҙы һөйләп 
ташлау; напороть чепухй юҡ-бар һөйләп ташлау 

НАПОРОТЬСЯ сов. на что', разг. 1. (повре
дитъ) ҡаҙалыу, төртөлөү, яраланыу; напороться 
на гвоздь сәйгә баҫып яраланыу 2. на кого-что', 
перен. (наткнуться — о неприятном) осрау, 
тап булыу, (өҫтөнә) барып сығыу; напороться на 
беду бәләгә осрау; напороться на засаду заса 
даға тап булыу

НАПОРОШИТЬ сов. чего безл. (о снеге) 
ҡырпаҡлап (өрпәкләп) яуыу; напорошйло снегу 
аҙ ғына ҡырпаҡлап ҡар яуып үткән

НАПОРТИТЬ сов.', разг. 1. что, чего (испор
титъ) боҙоу, боҙоп ташлау (бөтөү, ҡуйыу); на
портить бумаги ҡағыҙ боҙоп ташлау 2. кому-че
му (навредитъ) зарар (зыян) итеү (килтереү); 
напортить делу эшкә зыян килтереү

НАПОСЛЕДОК нареч.', разг. ахырҙа, 
һуңынан, аҙаҡ килеп, аҙаҡ (ахыр) сиктә; мах
нуть рукой напоследок аҙаҡ сиктә ҡул һелтәү 

НАПОЧВЕННЫЙ, -ая, -ое ер (тупраҡ) өҫтө 
...ы; напочвенный растительный покров ер өҫтө 
үҫемлектәре ҡатламы

НАПРАВИТЬ сов. 1. что', прям., перен. 
(придать направление) йүнәлтеү, йүнәлдереү, 
ҡаратып ҡуйыу; направить катер по указанному 
маршруту катерҙы күрһәтелгән маршрут буйын
са йүнәлтеү 2. (сосредоточитъ на ком-чём-л.)



НАПРАВИТЬСЯ
йүнәлтеү, ҡаратыу; направить внимание на пре
одоление трудностей иғтибарҙы ҡыйынлыҡ
тарҙы еңеп сығыуға йүнәлтеү; направить пушки 
на крепость туптарҙы крепосҡа ҡаратып ҡуйыу 
3. (нацелить) что; прям., перен. төбәү, төҙәү, 
тоҫҡау, йүнәлтеү; направить взор күҙ төбәү; на
править ружьё на неприятеля мылтыҡты дош 
манға тоҫҡау 4. что; перен. бороу, ыңғайлатыу, 
йүнәлтеү; направить разговор на другое һүҙҙе 
икенсегә бороу 5. кого-что ебәреү; направить к 
юрйсту юрисҡа ебәреү; направить на работу 
эшкә ебәреү; направить письмо в институт ин 
ститутҡа хат ебәреү 6. что; прям., перен., разг. 
(наладитъ) көйләү, рәтләү, яйлау, яйға (юлға, 
рәткә) һалыу (һалып ебәреү); направить станок 
станокты рәтләү; направить работу эште юлға 
һалып ебәреү 7. что (наточитъ) рәтләү, 
үткерләү, яныу, сарлау, ҡайрау; направить косу 
салғы яныу ♦ направить путь (шагй, стопы и 
т.п.) йүнәлеү, китеп барыу; направить на путь 
истины (на йстинный путь) см. путь

НАПРАВИТЬСЯ сов. йүнәлеү, ыңғайлау, ки
теү, барыу, юл тотоу, ҡарай китеү; направиться 
в город ҡалаға юл тотоу

НАПРАВЛЁНИЕ с 1. см. направить; направ 
лёние на работу эшкә ебәреү 2. йүнәлеш, яҡ, та
раф, табан, ҡарай; прогрессивное направление 
прогрессив йүнәлеш; идти по направлёнию к ре
ке йылғаға табан барыу 3. чего; перен. йүнәлеш, 
ағым; правильное направление в работе эштә 
дөрөҫ йүнәлеш 4. (документ) юллама, йүнәлт
мә; дать направление в больнйцу хәстәханаға 
йүнәлтмә биреү

НАПРАВЛЕННОСТЬ ж йүнәлеш, йүнәлгән
лек, маҡсат; направленность мыслей уйҙарҙың 
йүнәлеше

НАПРАВЛЕННЫЙ, ая, -ое 1. прич. от на 
править 2. прил. йүнәлешле, маҡсатлы, төбәл
гән; направленная воля маҡсатлы ихтыяр 
3. прил.; спец. билдәле йүнәлештә эшләгән; на
правленная антенна билдәле йүнәлештә эшләүсе 
антенна

НАПРАВЛЯТЬ несов. см. направить
НАПРАВЛЯТЬСЯ несов. 1 .см . направиться 

2. страд, от направлять
НАПРАВЛЯЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от на

правлять 2. прил.; тех. йүнәлтеүсе, йүнәлеш би
реүсе; направляющий рельс йүнәлеш биреүсе 
рельс 3. в знач. сущ. направляющий м; воен. 
башлап барыусы 4. в знач. сущ. направляющая 
ж; мат. йүнәлтеүсе

НАПРАВО нареч. 1. (в правую сторону) уң 
яҡҡа, уңға (табан); повернуть направо уңға та
бан боролоу 2 . (на правой стороне) уң яҡта, 
уңда; направо находится школа уң яҡта мәктәп 
♦ направо и налево ҡарап-нитеп (уйлап-нитеп) 
тормай, уңға-һулға, ян-яҡҡа, бөтәһенә лә

НАПРАКТИКОВАТЬСЯ сов.; разг. оҫтарыу, 
оҫтарып китеү, өйрәнеп алыу, тәжрибә туплау 
(алыу); напрактиковаться в произнесёнии речей
телмәр һөйләргә оҫтарып китеү

НАПРАСЛИНА ж; разг. нахаҡ, бәлә, яла, 
ялған, хаҡһыҙға ғәйепләү; возводйть напрасли
ну хаҡһыҙға ғәйепләү

НАПРАСНО нареч. 1. юҡҡа, урынһыҙға, 
бушҡа, файҙаһыҙға, тейешһеҙгә; напрасно бес
покоиться урынһыҙға хафаланыу; ходить на
прасно файҙаһыҙға йөрөү 2. (зря, во вред себе) 
бушҡа, заяға, ерле юҡҡа; всё было напрасно 
бөтәһе лә бушҡа ғына

НАПРАСНЫЙ, ая, ое 1. (бесполезный) 
файҙаһыҙ, файҙаһыҙға; напрасное старание 
файҙаһыҙға тырышыу 2 . (безосновательный) 
урынһыҙ, нигеҙһеҙ; напрасное волнение ни
геҙһеҙ тулҡынланыу

НАПРАШИВАТЬСЯ несов. 1. см. напро
ситься 2. перен. килеп тыуыу (сығыу), башҡа 
килеү; выводы напрашиваются сами собой
һығымталар үҙенән-үҙе килеп сыға 

НАПРИМЁР вводи. сл. мәҫәлән 
НАПРОКАЗНИЧАТЬ сов.; разг. шаярыу, 

шаянланыу, шуҡланыу
НАПРОКАТ нареч. прокатҡа, ваҡытлы 

файҙаланыуға, ҡуртымға {хаҡ тцлэп алыу); 
взять лодку напрокат прокатҡа кәмә алып 
тороу

НАПРОЛЕТ нареч.; разг. буйы, буйына, 
оҙоно, өҙлөкһөҙ; ночи напролёт төндәр буйы(на) 

НАПРО ЛбМ  нареч.; разг. туранан-тура, 
туп-тура, ҡырып-емереп, ватып-емереп, аңын-то- 
ңон белмәйенсә, иҫәпләшеп тормаҫтан; идти по 
лесу напролом урман эсенән туп-тура барыу 

НАПРОПАЛУЮ нареч.; разг. алдын-артын 
(аҙағын) уйламай(ынса), уйлап тормай(ынса); 
веселиться напропалую алдын-артын уйламай 
күңел асыу

НАПРОСИТЬСЯ сов.; разг. 1. үтенеү, үтенеп 
һорау, ризалыҡ алыу, тағылыу; напросйться в 
гости ҡунаҡҡа килергә үтенеү 2. на что әйтергә 
мәжбүр итеү, -ттырыу/ ттереү; напросйться на 
похвалу үҙен маҡтаттырыу

НАПРбТИВ нареч. и предлог 1. нареч. ҡар
шы, ҡаршыла, ҡаршы яҡта; он сидел напротив 
ул ҡаршыла ултырҙы 2 . предлог с род. п. (перед 
кем-чем-л.) ҡаршыла, ҡаршы яҡта, ҡаршыһын
да; напротив дома өй ҡаршыһында 3. нареч. 
(иначе, наоборот) кире, киреһенсә; он всё дела
ет напротив ул бөтәһен дә киреһенсә эшләй 4. в 
знач. вводи, сл. (наоборот) киреһенсә; письмо 
его, напротив, было очень короткое киреһенсә, 
уның хаты ҡыҫҡа ине 5. в знач. частицы (на
оборот) киреһенсә

НАПРОЧЬ нареч.; разг. бөтөнләй(гә); за
быть напрочь бөтөнләйгә онотоу



НАПЫЖИТЬСЯ
НАПРУЖИНИТЬ сов. что; разг. (напрячь) 

киреү, йыйырыу, көсөргәндереү, ҡатырыу; на
пружинить мускулы мускулдарҙы ҡатырыу 

НАПРУЖЙНИТЬСЯ сов.; разг. (напрячься) 
кирелеү, йыйырылыу, көсөргәнеү, ҡатыу

НАПРИЖНТЬ сов. что', разг. (сделать уп
ругим) (тәнде, мускулды) көсөргәндереү, ҡаты
рыу, киреү, тартылдырыу; напружить руку ҡул
ды көсөргәндереү

НАПРУЖИТЬСЯ сов.', разг. (стать упру
гим) кирелеү, көсөргәнеү, ҡатыу; грудь на
пружилась күкрәк кирелде

НАПРЫГАТЬСЯ сов.', разг. туйғансы һике
реү (ырғыу, һикеренеү), һикереп (ырғып, һике
ренеп) туйыу

НАПРЫСКАТЬ сов. что\ разг. бөркөү, 
һибеү, сәсрәтеү; напрыскать бельё водой кергә 
һыу бөркөү; напрыскать воды на пол иҙәнгә һыу 
сәсрәтеү

НАПРЫСКИВАТЬ несов. см. напрыскать 
НАПРЯГАТЬ несов. см. напрячь 
НАПРЯГАТЬСЯ несов. 1 см. напрячься

2. страд, от напрягать 
НАПРЯЖЕНИЕ с. 1. см. напрячь напря

гать, напрячься; напряжение голоса тауыш(ты) 
көсәйтеү 2 . көсөргәнеш, көс һалыу, ҡыйынлыҡ; 
работать с напряжением көсөргәнеш менән 
эшләү; вознйкло напряжение с транспортом 
транспорт менән ҡыйынлыҡ килеп сыҡты
3. физ., тех. көсөргәнеш; ток высокого напря
жения юғары көсөргәнешле ток

НАПРЯЖЁННОСТЬ ж көсөргәнешлек, 
ҡырҡыулыҡ, киҫкенлек; ослабление междуна
родной напряжённости халыҡ ара көсөргәнеш 
лектең йомшарыуы

НАПРЯЖЁННЫЙ, ая, -ое 1. прич. от на 
прячь 2. прил. көсөргәнешле; напряжённая ра
бота көсөргәнешле эш 3. прил. ҡырҡыу, киҫкен; 
напряжённые отношения киҫкен мөнәсәбәт 

НАПРЯМЙК нареч.; разг. 1. тура, түтә, 
туп-тура, туранан-тура; выйти к реке напрямик 
через лес йылғаға урман аша тура сығыу 2. пе- 
рен. асыҡтан-асыҡ, туранан-тура, тура; сказать 
напрямик туранан-тура әйтеү

НАПРЯМИК» нареч.; разг. см. напрямик; 
идти к пасеке напрямую умарталыҡҡа туп-тура 
барыу; сказать напрямую туранан-тура әйтеү 

НАПРЙСТЬ сов. что, чего иләү, иләп бөтөү 
(алыу, ҡуйыу); напрясть клубок шерсти бер 
йомғаҡ йөн иләп ҡуйыу

НАПРЙЧЬ сов. что 1. киреү, тартылдырыу, 
йыйырыу, көсөргәндереү, ҡатырыу; напрячь 
мускулы мускулдарҙы көсөргәндереү; напрячь 
паруса елкәндәрҙе киреү 2. перен. көсәйтеү, туп
лау; напрячь внимание иғтибарҙы көсәйтеү 

НАПРЙЧЬСЯ сов. 1. тызырайыу, тартылыу, 
йыйырылыу, көсөргәнеү; леска напряглась ҡар
маҡ ебе тартылды 2. (собрать все свои силы)

көсәнеү; напрячься, поднимая груз көсәнеп йөк 
күтәреү

НАПУГАТЬ сов. кого-что ҡурҡытыу, өркө
төү, шөрләтеү, ҡот осороу (алыу); напугать, 
рассказывая ужасы ҡот осҡос нәмәләр һөйләп 
ҡурҡытыу

НАПУГАТЬСЯ сов. ҡурҡыу, өркөү, шөрләү, 
ҡот осоу (алыныу); напугаться дб смерти ҡот 
алыныу

НАПУДРИВАТЬ несов. см. напудрить
НАПУДРИТЬ сов. кого-что пудралау, пудра 

һөртөү
НАПУДРИТЬСЯ сов. пудра һөртөнөү 
НАПУЛЬСНИК м беләҙек бәйләмесе, беләксә 
НАПУСКН бЙ, ая, ое яһалма, ялған, 

хәйләле; напускное спокойствие яһалма ты 
ныслыҡ

НАПУСТИТЬ сов. 1. что ебәреү, индереү, 
тултырыу, ағыҙыу; напустйть в ванну воды ҡор- 
наға һыу ағыҙыу 2. что (опуститъ) төшөрөү; 
напустйть волосы на лоб сәстәрҙе маңлайға 
төшөрөү 3. разг. (на себя) булып ҡыланыу, итеп 
күрһәтеү; напустйть на себя строгость ҡаты бу 
лып ҡыланыу 4. кого-что', прям., перен., разг. 
һөсләтеү, ҡотортоу, һөсләтеп ебәреү; напустйть 
собак на звёря эттәрҙе кейеккә һөсләтеп ебәреү 
♦ напустйть страху на кого ҡурҡытыу, ҡотон 
алыу; напустйть туману юрый бутау, саң осороу, 
төтөн ебәреү

НАПУСТИТЬСЯ сов. на кого-что', разг. 
(әйтеп) ташла(ны)у, ҡысҡырып (екеренеп) таш- 
ла(ны)у; напустйться с упрёками үпкә һүҙҙәре 
әйтеп ташланыу

НАПИТАТЬ сов.', разг. 1. что, чего сыуал
тыу, сыуалтып (сеймәлтеп, симәлдереп) бөтөрөү; 
напутать нйток ептәрҙе сыуалтып бөтөрөү 2. бу
тау, бутап бөтөрөү, хата ебәреү; напутать в де
лах эштәрҙе бутап бөтөрөү

НАПИТАТЬСЯ сов.', разг. сыуалыу, сыуалып 
бөтөү; нйтки напутались ептәр сыуалып бөткән 

НАПУТСТВЕННЫЙ, -ая, -ое юл ...ы, оҙатыу 
...ы; напутственные слова юл теләктәре

НАПУТСТВИЕ с оҙатыу һүҙҙәре, юл теләк
тәре (юлга сыгыусыга йәки яңы эш башлап 
ебәрецсегә әйтелә)', напутствие воинам яу- 
гирҙарға оҙатыу һүҙҙәре

НАПИТ СТВОВАТЬ сов., несов. кого и без 
доп. хәйерле юл теләп ҡалыу, өгөт-нәсихәт әйтеп 
оҙатыу; напутствовать молодых йәштәрҙе 
өгөт-нәсихәт әйтеп оҙатыу

НАПИТЫВАТЬ несов. см. напутать 1 
НАПИТЫВАТЬСЯ несов. 1. см. напутаться 

2. страд, от напутывать
НАПУХАТЬ несов. см. напухнуть 
н а п Их н у т ь  сов.; разг. см. опухнуть 
НАПЫЖИВАТЬСЯ несов. см. напыжиться 
НАПЫЖИТЬСЯ сов.; разг. 1. (напрячься) 

көсәнеү, тызрайыу, тартылыу; напыжиться,



НАПЫЛИТЬ
поднимая груз көсәнеп йөк күтәреү 2. (о пти
цах) ҡабарыныу; индюк напыжился күркә ҡаба
рынды 3. перен. (принятъ важный вид) ҡуҡы
райыу, кәпәренеү, тәкәбберләнеү, ҡабарыныу; 
напыжиться как петух әтәс кеүек ҡабарыныу 

НАПЫЛИТЬ сов.', разг. туҙан (саң) 
туҙҙырыу (борҡотоу, сығарыу), туҙанлау, 
саңлау; напылить в коридоре коридорҙа туҙан 
туҙҙырыу; напылить одежду кейемде туҙанлау 

НАПЫЩЕННОСТЬ ж 1. тәкәбберлек, эре
лек, һауалылыҡ; напыщенность вйда ҡиәфәттең 
тәкәбберлеге 2. ҡабарынҡылыҡ; напыщенность 
речи телмәрҙең (һүҙҙәрҙең) ҡабарынҡылығы 

НАПЫЩЕННЫЙ, -ая, -ое 1. (высокомер
ный) эре, һауалы, фырт, кәпәренгән, тәкәббер; 
напыщенный вид тәкәббер ҡиәфәт 2. (высоко
парный — о речи) ҡабарынҡы; напыщенный 
стиль ҡабарынҡы стиль

НАПЙЛИВАТЬ несов. см. напялить 
НАПЙЛИТЬ сов. что 1. (натянутъ на пялъ- 

цы) киргегә киреү (тартыу); напялить ткань на 
пяльцы туҡыманы киргегә киреү 2. тарта-һуҙа 
кейеү (гәҙәттә, тар нәмәне)', напялить куртку 
на ватник һырма өҫтөнән тарта-һуҙа куртка ке
йеп алыу

НАРАБАТЫВАТЬ несов. см. наработать 
НАРАБАТЫВАТЬСЯ несов. 1. см. нара

ботаться 2. страд, от нарабатывать
НАРАБбТАТЬ сов. что\ разг. (заработать) 

эшләп табыу (алыу); наработать денег аҡса 
эшләп табыу

НАРАБбТАТЬСЯ сов.', разг. (много рабо
тать) туйғансы (танһыҡ ҡанғансы) эшләү

НАРАВНЁ нареч. 1. (на равных правах) бер 
тиң (тигеҙ), типә-тиң, тип-тигеҙ, бер үк дәрәжәлә 
(кимәлдә); идтй наравне с соседом күрше менән 
бер тиң барыу; работать наравне со взрослыми 
ололар менән бер тигеҙ эшләү 2. (одинаково) 
берҙәй, кеүек үк, һымаҡ, төҫлө

НАРАДОВАТЬСЯ сов. на кого-что и без 
доп. (с “не" и “мочь") ныҡ шатланыу, ҡыуаныу; 
не нарадоваться шатланып туя алмау

НАРАСПАШКУ нареч.', разг. елбәгәй, 
элмәйенсә, элмәгән көйө; он шёл в пальто нара
спашку ул пальтоһын элмәйенсә китеп бара ине 
♦ душа нараспашку асыҡ күңелле, ябай

НАРАСПЕВ нареч. һуҙып-һуҙып, һамаҡлап, 
көйләп, көйләгән һымаҡ; читать нараспев 
көйләп уҡыу

НАРАССКАЗАТЬ сов. что\ разг. (нимәлер) 
күп һөйләү; он много нарассказал дйвного ул 
бик күп ғәжәп нәмәләр һөйләне

НАРАСТАНИЕ с см. нарастать; нарастание 
звука тауыштың көсәйә барыуы

НАРАСТАТЬ несов. 1. см. нарастй 2. (усили
ваться, увеличиваться) көсәйә (үҫә, арта) ба
рыу; блйже к реке шум нарастал йылғаға яҡын 
лашҡан һайын тауыш көсәйә барҙы

НАРАСТИ сов. 1. (вырасти на поверхности 
чего-л.) үҫеп сығыу, ҡаплау; на камнях нарос 
мох таш өҫтөн мүк ҡаплаған; наросло много гри
бов бик күп бәшмәк үҫеп сыҡҡан 2. перен. ар
тыу, өҫтәлеү, йыйылыу; нарослй проценты про
центтар артҡан

НАРАСТИТЬ сов. 1. что\ разг. үҫтереү; на
растить мускулы мускулдарҙы үҫтереү 2. что 
ялғап оҙайтыу (оҙонайтыу); нарастйть верёвку 
бауҙы ялғап оҙонайтыу 3. что\ разг. (күп итеп) 
үҫтереү; нарастйть много овощей күп итеп 
йәшелсә үҫтереү 4. что\ разг. арттырыу, өҫтәү; 
нарастйть темп темпты арттырыу

НАРАСХВАТ нареч.', разг. 1. кемуҙарҙан, 
тартҡылашып, дәррәү, бик тиҙ арала (ваҡытта); 
билеты брались нарасхват билеттар бик тиҙ ара
ла һатылып бөттө 2. в знач. сказ, етмәй, аҙ, 
етешмәй; детские игрушки нарасхват балалар 
уйынсыҡтары етешмәй

НАРАЩЁНИЕ с 1. см. нарастйть 2. артҡан 
өлөш; наращение от вложенных в кассу денег 
кассаға һалынған аҡсаның артҡан өлөшө

НАРАЩИВАНИЕ с см. наращивать; на
ращивание экономической мощи иҡтисади 
ҡеүәтте арттырыу

НАРАЩИВАТЬ несов. см. нарастйть
НАРАЩИВАТЬСЯ несов. 1. артыу, үҫеү, ар

та барыу; наращиваются мощности двйгателей
двигателдәрҙең ҡеүәте арта бара 2. страд, от 
наращивать

НАРВАЛ м һыңар мөгөҙ (һирәк осрай 
торган диңгеҙ хайуаны)

НАРВАТЬ I сов. что, чего 1. (сорвать) өҙөп 
(йолҡоп) алыу, йыйыу; нарвать цветов сәскәләр 
өҙөп алыу 2. (разорвать) йыртыу, йыртып таш
лау, йыртҡылау; нарвать ворох ненужной бу
маги бер өйөм кәрәкһеҙ ҡағыҙҙы йыртып ташлау 
♦ нарвать уши кому ҡолағын бороу

НАРВАТЬ II сов. эренләү, эрен йыйыу; у ме
ня палец нарвал минең бармағым шешеп 
эренләгән

НАРВАТЬСЯ сов. на кого', разг. осрау, тап 
булыу, тура килеү, өҫтөнә барып сығыу, килеп 
(барып) эләгеү (ҡабыу); нарваться на засаду 
боҫҡонға барып эләгеү; нарваться на неприятно
сти күңелһеҙ хәлгә осрау

НАРД м нард (еҫле тамырлы цлән һәм уның 
тамырынан яһалган хуш еҫле матдә)

НАРДОВЫЙ, -ая, -ое нард ...ы; нардовое 
масло нард майы

НАРЕВЁТЬСЯ сов.; разг. илау, туйғансы 
илау, илап туйыу; нареветься до утомления
арығансы илау

НАРЁЗ м киртләс, киртмә, борма, һыр; вин
товой нарёз винт һыры

НАРЕЗАНИЕ с см. нарезать; нарезание бу
маги ҡағыҙ киҫеү



НАРЁЗАТЬ сов. 1. что, чего киҫеү, 
ҡырҡыу, турау, телеү; нарезать мяса ит турау; 
нарезать хлеба икмәк телеү; нарезать бумаги
ҡағыҙ ҡырҡыу 2. что, чего ҡырҡып әҙерләү, 
әҙерләп ҡуйыу; нарезать букет цветов сәскәләр 
ҡырҡып гөлләмә яһау; нарезать веток ботаҡтар 
ҡырҡып әҙерләп ҡуйыу 3. что, чего (разде
лить на участки) бүлеү, бүлеп биреү, киҫеү, 
ҡырҡыу; нарезать земли ер бүлеп биреү
4. что, кого-чего (зарезать) һуйыу, салыу; на
резать кур тауыҡтар салыу 5. что; тех. (сде
лать нарезы, резьбу) бормалау, һырлау; на
резать винт винт һырлау 6. (причинить боль 
давлением, трением) ҡырҡыу; ремни котомки 
нарезали плечи артмаҡтың ҡайыш бауҙары 
иңбаштарҙы ҡырҡты

НАРЕЗАТЬ несов. см. нарезать 1—3, 5, 6 
НАРЁЗАТЬСЯ сов.; прост, эсеп иҫереү 
НАРЕЗАТЬСЯ I несов. страд, от нарезать 
НАРЕЗАТЬСЯ II несов. см. нарезаться 
НАРЁЗКА ж 1. см. нарезать; нарезка винтов 

винт һырҙары яһау; нарезка участков участка
лар бүлеп биреү 2. тех. һыр; нарезка ствола 
орудия туп көбәгенең һыры

Н А РЕЗН бЙ , -ая, -ое һырлы, киртмәле, кирт
ләсле, бормалы; нарезная часть ствола кәбәктең 
һырлы өлөшө

НАРЁЗЫВАТЬ несов. см. нарезать 1—3, 5, 6 
НАРЁЗЫВАТЬСЯ I несов. страд, от на

резывать
НАРЁЗЫВАТЬСЯ II несов. см. нарезаться 
НАРЕКАНИЕ с әр, шелтә; справедливое на

рекание дөрөҫ шелтә
НАРЕКАТЬ несов. см. нарёчь 
НАРЕКАТЬСЯ несов. 1. см. наречься 

2. страд, от нарекать
НАРЁЧИЕ I с; лингв, һөйләш 
НАРЁЧИЕ II с; грам. рәүеш 
НАРЁЧНЫЙ, -ая, -ое грам. рәүешле, рәүеш 

...ы; наречное словосочетание рәүеш һүҙ 
бәйләнеше

НАРЁЧЬ сов. кого-что', уст. исем ҡушыу 
(биреү), атау

НАРЁЧЬСЯ сов.; у cm. исемләнеү, исем алыу, 
аталыу

НАРЗАН м нарзан (,минераль һыу); пить нар
зан нарзан эсеү

НАРЗАННЫЙ, -ая, -ое нарзан ...ы, нарзан
лы; нарзанный источник нарзан сығанағы; нар
занные ванны нарзанлы ванна

НАРИСОВАТЬ сов. кого-что 1. һүрәт тө
шөрөү (яһау); нарисовать букет цветов сәскәләр 
гөлләмәһе төшөрөү 2. перен. (образно описать) 
тасуирлау, кәүҙәләндереү, сағылдырыу, һүрәт
ләү; нарисовать будущую жизнь киләсәк тормо 
што һүрәтләү

НАРИСОВАТЬСЯ сов. безл. (образно пред
ставиться) һүрәтләнеү, кәүҙәләнеү, күҙ алдына

НАРОДНИК
килеп баҫыу; ему нарисовалось лицо матери
уның күҙ алдына әсәһенең йөҙө килеп баҫты 

НАРИЦАТЕЛЬНЫЙ: и м я  нарицательное 
грам. уртаҡлыҡ исем; нарицательная стоимость
эк. аҡсаның үҙендә күрһәтелгән хаҡы

Н А РК бЗ м; мед. наркоз; дать наркоз наркоз 
биреү

НАРКбЗН Ы Й, -ая, -ое наркоз итеп ҡулланы
ла торған; наркозное средство наркоз итеп ҡул
ланыла торған дарыу

НАРКбЛОГ м; мед. нарколог, наркология 
белгесе (табип)

НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое наркология 
...ы; наркологический кабинет наркология 
кабинеты

НАРКОЛбГИЯ ж наркология (медицинаның 
бер бцлеге)

НАРКбМ  м (народный комиссар) нарком 
(халыҡ комиссары)

НАРКОМАН м  и НАРКОМАНКА ж  нарко 
ман; лечйть наркомана наркоманды дауалау 

НАРКОМАНИЯ ж наркомания (наркотик
тар ҡулланыу менән мауыгыуҙан ауырыу)', 
борьба с наркоманией наркоманияға ҡаршы 
көрәш

НАРКОМАТ м (народный комиссариат) 
наркомат (халыҡ комиссариаты)

НАРКОТИЗАТОР м ; мед. наркозлаусы, нар
коз ебәреүсе белгес

НАРКОТИЗАЦИЯ ж', мед. см. наркоти
зировать

НАРКОТИЗЙРОВАТЬ сов., несов. кого', 
мед. наркозлау, наркоз ебәреү

НАРКОТИЗИРОВАТЬСЯ мед. 1. сов., не- 
соә. наркозланыу, наркоз йоғонтоһона инеү 
2. только несов. страд, от наркотизировать 

НАРКбТИКИ мн. (ед. наркотик м) нарко- 
тик(тар) (иҫһеҙләндергес матдәләр — медици
нала һыҙлауҙы баҫыу йәки йоҡлатыу өсөн да
рыу итеп ҡулланыла)

НАРКОТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое наркотик, нар
котик ...ы; наркотйческое действие наркотик 
йоғонтоһо; наркотйческие средства наркотик 
матдәләр

Н А РбД  м; в разн. знач. халыҡ; народы всей 
планеты бөтә планета халҡы; башкйрский народ 
башҡорт халҡы; на улице собралось много на
роду урамда бик күп халыҡ йыйылды

НАРОДИТЬ сов. что, кого-чего; разг. (күп) 
бала табыу

НАРОДИТЬСЯ сов. 1. (родиться и вырас
ти) тыуып үҫеү 2. перен. (появиться, возник
нуть) барлыҡҡа килеү, килеп тыуыу; наро- 
дйлась надежда ышаныс килеп тыуҙы 3. разг. 
(уродиться) күп булыу, уңыу; нынче наро- 
дйлось много вйшни быйыл сейә ныҡ уңды 

НАРбДНИ К м; ист. народник, халыҡсы 
(народниклыҡ юлынан барыусы)
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НАРбДНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое ист. народ- 
никлыҡ . ..ы, халыҡсылыҡ ...ы, народниктар 
...ы; народнические взгляды халыҡсылыҡ 
ҡараш(тар)ы

НАРОДНИЧЕСТВО с; ист. народниклыҡ, 
халыҡсылыҡ (ижтимаги-сәйәси хәрәкәт)

НАРбДНО ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ, ая, ое
халыҡ демократияһы ...ы; народно демокра 
тйческая республика халыҡ демократияһы рес
публикаһы

НАРбДНОСТЬ ж 1. халыҡ; народности 
Востока Көнсығыш халыҡтары 2. халыҡсан
лыҡ; народность произведения әҫәрҙең ха
лыҡсанлығы

НАРОДНОХОЗЙЙСТВЕННЫЙ, ая, ое ха
лыҡ хужалығы ...ы; народнохозяйственный
план халыҡ хужалығы планы

НАРОДНЫЙ, -ая, -ое 1. халыҡ ...ы; на
родное творчество халыҡ ижады; народный 
артист халыҡ артисы 2. халыҡсан; поэзия 
М.Карима народна М.Кәримдең поэзияһы ха
лыҡсан

НАРОДОВОЛЕЦ м; ист. народоволец ( “На
родная воля” ойошмаһының ағзаһы)

НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ с бер ил халҡы, бер 
илдә йәшәүсе халыҡтың һаны; увеличение наро
донаселения страны илдәге халыҡ һанының 
артыуы

НАРОЖАТЬ сов. что; разг. см. народить 
НАРОЖДАТЬСЯ несов. см. народиться 
НАРОЖДЁНИЕ с см. народиться 2; нарож

дение надежды ышаныс тыуыу
НАРбСТ м 1. ҡатлам; ледяные наросты боҙ 

ҡатламдары 2. (на растениях) оро, бирес; на
рост на стволе дерева ағас олонондагы оро 

НАРОЧЙТО нареч. юрамал, яһалма; грубить 
нарочито юрамал тупаҫлыҡ күрһәтеү

НАРОЧИТОСТЬ ж : яһалмалылыҡ, юрамал 
(белә тора) эшләү; нарочйтость поступков ҡыла
ныштарҙың яһалмалылығы

НАРОЧИТЫЙ, -ая, -ое юрамал эшләнгән, 
яһалма; нарочитая холодность яһалма һал
ҡынлыҡ

НАРбЧНО нареч. 1. (намеренно) юрамал, 
күрәләтә, белә күрә; нарочно оклеветать не 
вйнного человека күрәләтә ғәйепһеҙ кешегә яла 
яғыу 2. (назло) юрый, асыу (хаслыҡ, үс) итеп; 
он меня нарочно подвёл ул мине юрый уңайһыҙ 
хәлгә ҡалдырҙы 3. разг. (для видимости) шая
рып (уйнап) ҡына, юрый ғына; нарочно при 
кйнуться больным юрый ғына сирле булып 
ҡыланыу

НАРОЧНЫЙ м сапҡын(сы) (ашыгыс хәбәр 
йәки йомош менән ебәрелгән кеше)

НАРСУД м (народный суд) халыҡ суды 
НАРТЕННЫЙ и НАРТОВЫЙ, ая, ое нар 

та .. .ы; нартенные полозья нарта табаны; нарто
вая дорога нарта юлы

НАРОДНИЧЕСКИЙ
НАРТЫ мн. (ед. нарта ж) нарта (болан йәки 

эт егеп йөрөй торган сана)
НАРУБАТЬ несов. см. нарубйть 
НАРУБИТЬ сов. что, чего 1. ҡырҡыу, киҫеү, 

(күпмелер) ҡырҡып (киҫеп) ташлау; нарубйть 
вёток күп ботаҡтар киҫеп ташлау 2. (выдол
битъ) уйып (киҫеп) яһау, тишеп (соҡоп) алыу; 
нарубйть в скале ступени ҡаяны киҫеп баҫҡыс
тар яһау

НАРУБКА ж 1. см. нарубйть; нарубка леса
урман ҡырҡыу 2. билге, тамға, киртек; дёлать 
нарубки топором балта менән билге һалыу

НАРУГАТЬСЯ сов.; разг. туйғансы тиргәшеү 
(әрләшеү)

НАРУЖНОСТЬ ж 1. (внешность кого-л.) 
ҡиәфәт, сырай, төҫ; наружность отца атайҙың 
төҫө 2. (внешний вид чего-л.) тышҡы күренеш, 
тышҡы яҡ; наружность дома йорттоң тыш
ҡы яғы

НАРУЖНЫЙ, -ая, -ое 1. тышҡы; наружная 
сторона окна тәҙрәнең тышҡы яғы; наружное 
сходство тышҡы оҡшашлыҡ 2. перен. яһалма, 
тыштан ғына булған; наружная радость яһалма 
шатлыҡ 3. в знач. сущ. наружное с; мед. ыуы
ныу (һөртөнөү) дарыуы

НАРУЖУ нареч. тышҡы, тышҡы яҡҡа, өҫкә; 
ключ торчйт наружу асҡыс ишектең тышҡы 
яғына сығып тора; мышь вылезла из норы на
ружу сысҡан ояһынан тышҡа сыҡҡан ♦ весь 
(вся) наружу с кем и без доп.; всё наружу у ко
го и без доп. эсендәге тышында

НАРУКАВНИК м еңсә; кожаные нарукавни
ки күн еңсәләр

НАРУКАВНЫЙ, ая, ое ең(дәге), еңгә бер
кетелә торған, еңгә (бәйләп) ҡуйыла торған; на
рукавная повязка еңгә бәйләп ҡуйыла торған 
таҫма

НАРУМЙНИВАТЬ несов. см. нарумянить 
НАРУМЙНИВАТЬСЯ несов. 1. см. нару 

мяниться 2. страд, от нарумянивать
НАРУМЙНИТЬ сов. что. 1. ҡыҙартыу, ал

һыуландырыу; зймний воздух нарумянил её ли
цо ҡышҡы һауа уның йөҙөн алһыуландырған 
2. (покрытъ румянами) һандал (инлек) һөртөү 
(яғыу), һандал (инлек) һөртөп алһыуландырыу; 
нарумянить щёки биткә һандал һөртөү

НАРУМЙНИТЬСЯ соә. һандал (инлек) һөр
төнөү (буяныу)

НАРУЧНИКИ мн. (ед. наручник м) ҡул
бығауы

НАРУЧНЫЙ, -ая, -ое ҡул ...ы; наручные ча
сы ҡул сәғәте

НАРУШАТЬ несов. см. нарушить 
НАРУШАТЬСЯ несов. страд, от нарушать 
НАРУШЕНИЕ с см. нарушить, нарушиться; 

нарушение дисциплины тәртип боҙоу; нару
шение кровообращения ҡан әйләнешенең бо
ҙолоуы



НАСАЛИТЬ
НАРУШИТЕЛЬ м боҙоусы; нарушйтель дис- 

циплйны тәртип боҙоусы
НАРУШИТЬ сов. что боҙоу, бүлдереү; на

рушить соглашение килешеүҙе боҙоу; нарушить 
сон йоҡоно бүлдереү; нарушить ход мыслей фе
кер ағышын бүлдереү

НАРУШИТЬСЯ сов. боҙолоу, бүленеү, осоу; 
нарушился обмен веществ матдәләр алышыны- 
уы боҙолған; нарушился сон йоҡо осто 

НАРЦИСС м нәркәс (гөл)
НАРЦИССОВЫЙ, -ая, -ое нәркәс ...ы; нар 

цйссовая луковица нәркәс һуған(баш)ы 
НАРЫ только мн. һике, урындыҡ 
НАРЫВ м эренле шеш, күпертке 
НАРЫВАТЬ I несов. см. нарыть 
НАРЫВАТЬ II несов. см. нарвать II 
НАРЫВАТЬСЯ I несов. см. нарваться 
НАРЫВАТЬСЯ II несов. страд, от на

рывать I
НАРЫ ВНбЙ и НАРЬІВНЫЙ, ая, ое арен 

һурҙыра (йыйҙыра) торған; нарывной пластырь 
эрен һурҙыра торған пластырь

НАРЫТЬ сов. что, чего 1. ҡаҙыу, ҡаҙып (со
ҡоп) ташлау; нарыть несколько ям бер нисә со
ҡор ҡаҙып ташлау 2. ҡаҙып (соҡоп) алыу; нарыть 
мешок картофеля бер тоҡ картуф ҡаҙып алыу 

Н А РЙ ДI м (ҡупшы) кейем, кейем-һалым; до- 
рогйе наряды ҡыйбатлы кейемдәр

НАРЙД II м\ в разн. знач. наряд; наряд ми 
лйции милиция наряды (төркөм)', быть в наряде 
нарядта булыу (хеҙмәт)', выписать наряд на до
ставку товаров тауар килтереү өсөн наряд 
яҙҙырып алыу (ҡагыҙ)', дать наряд на работу 
эшкә наряд биреү (бойороҡ, кцрһәтмә)

НАРЯДИТЬ I сов. кого-что 1. (красиво 
одеть) ҡупшы (матур) итеп кейендереү, биҙәү, 
кейҙереү; нарядйть в парчу и бархат барса һәм 
бәрхәт кейемдәргә ҡупшы итеп кейендереү; наря
дйть в тёплую одежду йылы кейем кейҙереү 
2. кем оҡшатып кейендереү, итеп кейендереү; на
рядйть клоуном клоун итеп кейендереү

НАРЯДИТЬ II сов. кого-что (дать наряд) 
билдәләү, тәғәйенләү, ебәреү, билдәләп (тәғә
йенләп) ҡуйыу (ебәреү), итеп ҡуйыу; нарядйть в 
лес собирать ягоды урманға еләк йыйырға 
ебәреү; нарядйть в караул ҡарауылға ҡуйыу 

НАРЯДИТЬСЯ сов. 1. (нарядно одеться) 
ҡупшы кейенеү, кейенеү-яһаныу, кейенеү-би- 
ҙәнеү; нарядйться как кукла ҡурсаҡ кеүек ҡуп
шы кейенеү 2. разг. кейеү; нарядйться в старую 
одежду иҫке кейем кейеү 3. кем булып кейенеү; 
нарядйться клоуном клоун булып кейенеү

НАРЙДНЫЙ, -ая, -ое 1. ҡупшы, ҡупшы (ма
тур) итеп кейенгән; нарядная девушка ҡупшы 
(итеп) кейенгән ҡыҙ 2 . ҡупшы, зиннәтле, матур, 
ҡупшы (матур) итеп биҙәлгән; нарядная ёлка 
матур итеп биҙәлгән шыршы; нарядная кофта 
матур кофта

НАРЯДЫ нареч. с кем-чем бер рәттән, менән 
бергә, кеүек үк, һымаҡ уҡ, бер тигеҙ (тиң); на
ряду с этим ошоноң менән бергә; работать на
ряду со взрослыми ололар менән бер рәттән 
эшләү

НАРЙДЧИК м и НАРЙДЧИЦА ж нарядсы, 
нарядҡа ебәреүсе (билдәләүсе), эшкә ебәреүсе; 
нарядчик автобазы автобаза нарядсыһы 

НАРЯЖАТЬ I несов. см. нарядйть I 
НАРЯЖАТЬ II несов. см. нарядйть II 
НАРЯЖАТЬСЯ I несов. 1. см. нарядйться 

2. страд, от наряжать I
НАРЯЖАТЬСЯ II несов. страд, от на

ряжать II
НАСАДИТЬ I сов. что ултыртыу; насадйть 

много берёз (күпләп) ҡайындар ултыртыу
НАСАДИТЬ II сов. что. 1. что (надеть) 

һаплау; насадйть топор на топорйще балта һап 
лау 2. кого-что, кого-чего кейҙереү, ҡатыу, ҡа
ҙау; насадйть обруч на бочку мискәгә ҡоршау 
кейҙереү; насадйть червяка на крючок ҡар 
маҡҡа селәүсен ҡатыу

НАСАДКА ж 1. см. насадйть II 1; насадка 
лопаты на черенок кәрәк һаплау 2. (приманка) 
ем, алдатҡыс; насадка на крючок ҡармаҡҡа ҡата 
торған ем 3. тех. насадка (приборҙың кейҙере
леп ҡуйыла торган өлөшө)', водомерные на
садки һыу үлсәгес насадкалар

НАСАЖАТЬ сов. 1. что (посадить много 
растений) ултыртыу, күпләп ултыртыу; наса
жать деревьев күпләп ағас ултыртыу 2. кого-че- 
го индереп тултырыу, тығыҙлап тултырыу (те
йәү), тултырып ултыртыу, урынлаштырыу; на
сажать людей в автобус халыҡты автобусҡа тул
тырып ултыртыу

НАСАЖДАТЬ несов. что; книжн. индереү, 
таратыу, үҙләштереү; насаждать новую технику 
яңы техника индереү

НАСАЖДАТЬСЯ несов. страд, от на
саждать

НАСАЖДЕНИЕ с 1. см. насадйть I; насаж
дение полезащйтных лесных полос баҫыу 
ышыҡлаусы урман һыҙаттары ултыртыу 2. обыч
но мн. насаждения ултыртылған ағастар

НАСАЖИВАТЬ несов. см. насадйть I, на 
сажать 1

НАСАЖИВАТЬСЯ I несов. страд, от на
саживать

НАСАЖИВАТЬСЯ II несов.', разг. насесть 1 
НАСАЛИВАТЬ I несов. см. насалить 
НАСАЛИВАТЬ II несов. см. насолить 
НАСАЛИВАТЬСЯ I несов. страд, от на

саливать I
НАСАЛИВАТЬСЯ II несов. страд, от на

саливать II
НАСАЛИТЬ сов.', разг. (туң) май һөртөү, 

майлау; насалить сковороду табаны майлау



НАСАСЫВАТЬ
НАСАСЫВАТЬ несов. см. насосать 
НАСАСЫВАТЬСЯ несов. 1. см. насосаться 

2. страд, от насасывать
НАСАХАРИВАТЬ несов. см. насахарить 
НАСАХАРИВАТЬСЯ несов. страд, от на

сахаривать
НАСАХАРИТЬ сов. что; разг. шәкәрләү, 

шәкәр һибеү (һалыу); насахарить тёсто ҡамырға 
шәкәр һалыу

НАСВЕРЛИВАТЬ несов. см. насверлить 
НАСВЕРЛИВАТЬСЯ несов. страд, от на

сверливать
НАСВЕРЛИТЬ сов. что быраулау, быраулап 

(ҡуйыу) сығыу; насверлить отверстий быраулап 
тишек(тәр) тишеп сығыу

НАСВИСТАТЬ сов.; разг. см. насвистеть 
НАСВИСТЕТЬ сов. что (исполнить свис

том) көйләп һыҙғырыу, һыҙғырып көйләү; на
свистеть мелодию песни йырҙы һыҙғырып 
көйләү

НАСВИСТЫВАТЬ несов. 1. см. насвистать, 
насвистеть 2. әкрен генә һыҙғырыу; идтй на
свистывая әкрен генә һыҙғырып барыу 3. (о 
птицах) һыҙғырыу, һайрау, һайрашыу; в лесу 
насвйстывали птйцы урманда ҡоштар һайраша 
ине 4. (о ветре, вьюге и т.п.) һыҙғырыу; на
свистывает вьюга буран һыҙғыра 

НАСЕВАТЬ несов. см. насеять 
НАСЕДАТЬ несов. 1. см. насесть 2 — 4; 

2 . разг. (теснить, наступая) ҡыҫырыҡлау, ҡы
ҫыу; наседать на врага дошманды ҡыҫырыҡлау 

НАСЁДКА ж йомортҡа баҫып ултырған тауыҡ 
НАСЁИВАТЬ несов. см. насёять 
НАСЕКАТЬ несов. см. насёчь 1, 2 
НАСЕКОМОЙДНЫЙ, ая, -ое 1. зоол., бот. 

бөжәк ашай торған, бөжәк ашаусы; насеко
моядная птйца бөжәк ашаусы ҡош 2. в знач. 
сущ. насекомоядные мн.; зоол. бөжәк ашаусы
лар (терпе, һуҡыр сысҡан һ.б.)

НАСЕКбМЫЕ мн. (ед. насекомое с); зоол. 
бөжәктәр (себен, бал ҡорто, ҡандала һ.б.)

НАСЕЛЕНИЕ с халыҡ; коренное население 
ерле (төп) халыҡ

НАСЕЛЕННОСТЬ ж халыҡтың тығыҙлығы 
(һан ягынан кцплеге)

НАСЕЛЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от насе- 
лйть 2. прил. күп халыҡлы, халыҡ тығыҙ ул
тырған; населённый край күп халыҡлы төбәк 
♦ населённый пункт халыҡ йәшәгән урын, тора
ма пункт (ҡала, ауыл һ.б.)

НАСЕЛИТЬ сов. халыҡты килтереп ултыр
тыу (урынлаштырыу, индереү, күсендереү); на
селить новый дом жильцами яңы йортҡа 
йәшәүселәрҙе күсендереү

НАСЕЛЙТЬ несов. 1. см. населйть 2. (со
ставлять население) йәшәү, тороу; республику 
населяют разные народы республикала төрлө 
халыҡ йәшәй

НАСЕЛЙТЬСЯ несов. 1. см. населиться
2. страд, от населять 1

НАСЁСТ м тѳнэк, төнәү, төнәгес, ҡуналҡа; 
куры сели на насест тауыҡтар төнәккә менде 

НАСЁСТЬ сов. 1. (күмәк) ултырыу; на те
легу насело много людей арбаға күмәк кеше ул
тырған 2. (осесть) ултырыу, ҡуныу; пыль на
села ему на лицо уның йөҙөнә туҙан ҡунған
3. на кого; разг. (навалиться) баҫыу, ятыу, ул
тырыу, ташланыу 4. на кого; перен. (с требова
ниями) баҫым яһау, ҡыҫыу, ҡыҫымға алыу

НАСЁЧКА ж 1. см. насёчь; насёчка на 
пйльника игәү тешәү 2. (нарезка) һыр, теш, кир
тек; насёчка на жерновах тирмән ташы(ның) те
ше 3. (украшение) биҙәк, һыр; седло с серёбря 
ными насёчками көмөш һырлы эйәр

НАСЁЧЬ сов. 1. что, чего киртеү, киртеп 
сығыу, соҡоу; насёчь мётки на камне ташты 
киртеп, билдәләр һалып сығыу 2 . тешәү, һыр
лау; насёчь серп ураҡ тешәү 3. что; разг. (мел
ко нарубить) турау, тапау, турап (тапап) ҡуйыу 

НАСЁЯТЬ сов. что, чего 1. (күпмелер) сәсеү; 
насёять ржи күпмелер арыш сәсеү 2. (просеять) 
(күпмелер) иләү, иләп ҡуйыу; насёять мешок 
мукй бер тоҡ он иләп ҡуйыу

НАСИДЁТЬ сов. что (о птицах) (баҫып) ул
тырыу, (баҫып) сығарыу

НАСИДЕТЬСЯ сов.; разг. 1. туйғансы улты
рыу, ултырып туйыу; насидёться дома өйҙә ул
тырып туйыу 2 . в сочетании с предлогом “без" и 
сущ. в род. п. оҙаҡ (ваҡыт) ултырыу; насидёться 
без дёла оҙаҡ (ваҡыт) эшһеҙ ултырыу; наси
дёться без дёнег оҙаҡ ваҡыт аҡсаһыҙ ултырыу 

НАСИЖЕННЫИ, -ая, -ое прич. от насидёть 
♦ насйженное мёсто (гнездо) ултырып өйрәнгән 
урын, эйәләшкән урын, йылы урын; насйженное 
яйцб (тауыҡ) баҫҡан йомортҡа

НАСИЖИВАТЬ несов. см. насидёть 
НАСЙЖИВАТЬСЯ несов. страд, от на 

сйживать
НАСИЛИЕ с 1. (применение физической си

лы) көсләү, көс ҡулланыу 2 . (притеснение) 
йәбер, йәбер золом; избавиться от нищеты и на
силия хәйерселектән һәм йәберҙән ҡотолоу 
3. (принуждение) мәжбүр итеү, ирекһеҙләү; на 
сйлие над собой үҙ-үҙенде ирекһеҙләү 

НАСЙЛОВАНИЕ с см. насйловать 
НАСИЛОВАТЬ несов. 1. кого көсләү, мәсхә

рәләү 2 . кого-что (принуждать) ирекһеҙләү, 
мәжбүр итеү; насйловать себя үҙеңде ирекһеҙләү 

НАСИЛУ нареч.; разг. ҡыйынлыҡ менән, 
көскә, саҡ саҡ; насйлу вырваться из плёна 
тотҡондан саҡ ҡотолоу

НАСИЛЬНИК м көсләүсе, ирекһеҙләүсе, 
йәберләүсе

НАСЙЛЬНИЧАТЬ несов.; разг. көсләү, 
ирекһеҙләү, йәберләү; не давать насйльничать
над собой үҙеңде йәберләргә юл ҡуймау



НАСИЛЬНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое көсләп 
(ирекһеҙләп) эшләнгән (тағылған)

НАСЙЛЬНО нареч. көсләп, ирекһеҙләп; на 
сйльно женйть көсләп өйләндереү ♦ насйльно 
мил не будешь һөймәгәнгә һөйкәлмә

НАСИЛЬСТВЕННО нареч. көсләп, ирекһеҙ
ләп, теләктән тыш

НАСИЛЬСТВЕННЫЙ, -ая, -ое көсләп тағыл
ған (эшләнгән), мәжбүри, ирекһеҙ; насйльствен 
ные меры мәжбүри саралар ♦ насйльственная 
смерть үлтерелеү, үҙ үлеме менән үлмәү 

НАСКАБЛИВАТЬ несоә. см. наскоблйть 
НАСКАЗАТЬ сов. что; разг. 1. һөйләп 

(әйтеп) ташлау; насказать массу новостей бик 
күп яңы хәбәрҙәр һөйләп ташлау 2. на кого 
ошаҡлау, яла яғыу

НАСКАКАТЬ сов. 1. на кого-что сабып (сап
тырып) килеп бәрелеү; наскакать на забор са
бып килеп ҡоймаға бәрелеү 2. сабып килеп йы
йылыу; наскакать со всех сторон төрлө яҡтан 
сабып килеп йыйылыу

НАСКАКИВАТЬ несоә. см. наскочйть и на 
скакать 1

НАСКАЛЬНЫЙ, -ая, -ое ҡаяға төшөрөлгән 
(яһалған, яҙылған); наскальные рисунки ҡаяға 
төшөрөлгән һүрәттәр

НАСКАНДАЛИТЬ соә . ;  разг. ғауға (шау- 
шыу) ҡуптарыу, тауышланыу, тауыш сығарыу 
(күтәреү); наскандалить на собрании йыйылыш 
та ғауға ҡуптарыу

НАСКВбЗЬ нареч. 1. үтәнән-үтә, үтәләй; 
пробйть доску насквозь таҡтаны үтәләй тишеү 
2. перен . ;  разг. үтәнән-үтә(гә), баштан-аяҡ, ту
лыһынса, бөтөнләй; насквозь лжйвое обещание 
бөтөнләй ялған вәғәҙә ♦ вйдеть (знать) насквозь 
кого-что үтәнән-үтә күреү, бик яҡшы белеү 

НАСКОБЛИТЬ соә. 1. что ҡырыу, ҡырып 
(әҙерләп) ҡуйыу; наскоблйть тарелку моркови 
бер тәрилкә кишер ҡырып ҡуйыу 2. что ; разг. 
ҡырып таҙартыу (йыуыу); наскоблйть пол 
иҙәнде ҡырып йыуыу

НАСКбК м; разг. 1. см. наскочйть 2 — 4;
2. (налёт) ырғыу, һөжүм, һөжүм итеү, өҫтөнә 
ташланыу; кавалерййские наскоки кавалерия 
һөжүмдәре 3. перен. (грубый выпад против ко- 
го-л.) тупаҫ (рәүештә) бәйләнеү (ташланыу), 
урынһыҙға бәйләнеү 4. ө знач. нареч. наскоком, 
наскоками уйлап-нитеп тормайынса, уйламайын
са, әҙерлекһеҙ, ҡабалан, ашыҡ-бошоҡ; работа 
велась наскоками эш әҙерлекһеҙ алып барылды 
♦ с наскоками (наскоку): 1) (с разгона) сабып 
(йүгереп) барғанда, туҡтамайынса, туҡтамаҫтан, 
бик етеҙ, бик шәп; 2) уйламайынса, уйлап-нитеп 
тормайынса, әҙерлекһеҙ

НАСКбЛЬКО нареч. күпмегә, ни тиклем, ни 
хәтле, ни ҡәҙәре, ни саҡлы, ни дәрәжәлә, -ын- 
са/-енсә; насколько мне известно миңә билдәле 
булыуынса

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ
НАСКОРО нареч.; разг. тиҙ генә, йәһәт кенә, 

тиҙ-тиҙ генә, ашығыс ҡына, ашыҡ-бошоҡ, ҡаба
лан; наскоро поесть ашыҡ-бошоҡ ҡапҡылап 
алыу

НАСКОЧИТЬ соә. на кого-что 1. (натолк
нуться) килеп бәрелеү (һуғылыу, төкөү, ҡа
ғылыу); наскочйть на столб бағанаға килеп 
төкөү 2. перен. көтмәгәндә осрау, осратыу, тап 
булыу (гәҙәттә, кцңелһеҙ, теләмәгән нәмәгә); 
наскочйть на неприятную сцену көтмәгәндә 
күңелһеҙ бер күренешкә тап булыу 3. (напасть)  

өҫтөнә ырғыу, ташланыу, (көтмәгәндә) һөжүм 
итеү 4. перен., разг. бәйләнеү, (тупаҫ һщҙәр 
менән) ташланыу; наскочйть с упрёками үпкә 
һүҙҙәре менән ташланыу

НАСЛАЖДЁНИЕ С ЛӘЗЗӘТ, хозурлыҡ, 
рәхәтлек, хозур, рәхәт; с наслаждением слушать 
мелодию ләззәт менән көй тыңлау 

НАСЛАИВАТЬ несов. см. наслоить 
НАСЛАИВАТЬСЯ несоә. 1. см. наслойться 

2. страд, от наслаивать
НАСЛАСТИТЬ соә.; разг. татлау, шәрбәтләү; 

насластйть чай сәйҙе шәрбәтләү
НАСЛАТЬ соә. 1. что, кого-чего (күп итеп) 

ебәреү; наслать подарков күп итеп бүләктәр 
ебәреү 2. сихырлау; наслать болезнь сихырлап 
ауырытыу

НАСЛЁДИЕ с мираҫ; творческое наследие 
писателя яҙыусының ижади мираҫы

НАСЛЕДИТЬ сов. чем и без доп.; разг. (бы
сраҡ) эҙ ҡалдырыу, (тапап) бысратыу; насле 
дйть на полу иҙәнде бысратыу

НАСЛЁДНИК м 1. вариҫ, мираҫ алыусы; за
конный наследник законлы вариҫ 2. перен. (пре
емник) дауам итеүсе; наследники револю
ционных традйций революцион традицияларҙы 
дауам итеүселәр ♦ наследник престола тәхеткә 
ултырырға тейешле кеше (вариҫ)

НАСЛЕДНИЦА ж вариҫ ҡатын-ҡыҙ 
НАСЛЕДНЫЙ, -ая, -ое мираҫ алыусы, тә

хеткә ултырырға тейешле; наследный князь 
тәхеткә ултырырға тейешле кенәз

НАСЛЕДОВАНИЕ с 1. см. наследовать 
2. юр. вариҫлыҡ; претендовать на право на
следования вариҫлыҡ хоҡуғына дәғүә итеү 

НАСЛЕДОВАТЬ сов., несов. что 1. мираҫ 
итеп алыу; наследовать имение от отца атай 
донъяһын мираҫ итеп алыу 2. нәҫелдән (тоҡом
дан, заттан) килеү (алыу, булыу); черты ха
рактера он наследовал от отца холоҡ үҙен 
сәлектәрен ул атаһынан алған 3. кому вариҫ 
булыу

НАСЛЕДОВАТЬСЯ несоә. страд, от на
следовать 1, 2

НАСЛЕДОДАТЕЛЬ м; юр. мираҫ (итеп) би
реүсе (тапшырыусы)

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ ж  нәҫел(лек), то
ҡом (зат) һаҡлау, нәҫелдән нәҫелгә күсеү,



нәҫелдән бирелеү; нарушать наследственность
нәҫелде боҙоу

НАСЛЕДСТВЕННЫЙ, ая, -ое 1. мираҫ ...ы, 
мираҫҡа ҡалған, мираҫ итеп ҡалдырылған; на
следственное право мираҫҡа эйә булыу хоҡуғы
2. нәҫелдән (тоҡомдан, заттан) килгән (булған, 
ҡалған, күскән), зат ҡыуған, ата-бабанан ҡал
ған; болезнь у него наследственная уның ауы 
рыуы нәҫелдән килә

НАСЛЕДСТВО с 1. прям., перен. мираҫ; за
конное наследство законлы (тейешле, хаҡлы) 
мираҫ; научное наследство фәнни мираҫ 2. юр. 
мираҫ, мираҫҡа эйә булыу; права наследства ми
раҫ хоҡуғы

НАСЛОЁНИЕ с 1. см. наслойть, наслоиться; 
наслоение грунта тупраҡтың ҡатлауланып улты
рыуы 2. геол. ҡатлау; песчаное наслоение ҡом
ҡатлауы 3. перен. (особенность, черта) үҙен
сәлек, үҙсәнлек, сифат (мәҙәниәттә, холоҡта, 
аңда һ.б.)

НАСЛОИТЬ сов. что, чего 1. (наложитъ 
слоями) ҡатлаулап һалыу, ҡатлы-ҡатлы итеп 
һалыу; наслойть сйлос в яму силосты соҡорға 
ҡатлаулап һалыу 2. (разделить на слои) ҡатҡа 
айырыу, ҡатҡа бүлеү (бер нисә), ҡатҡа бүл
геләү, ҡатлауҙарға айырыу (бүлеү); наслойть 
слюды слюданы ҡатлауҙарға айырыу

НАСЛОИТЬСЯ сов. ҡатлауланыу, ҡатлаула
нып ултырыу

НАСЛУШАТЬСЯ сов. 1. күп ишетеү; на
слушаться всяких новостей төрлө яңылыҡтар 
ишетеү 2. (вдоволь послушать) туйғансы (тан
һыҡ ҡанғансы) тыңлау; наслушаться музыки 
туйғансы музыка тыңлау

НАСЛЬШІАННЫИ, ая, ое (обычно кратк. 
ф.) разг. ишетеп (ишетеү буйынса) яҡшы бел
гән; я о вас немало наслышан мин һеҙҙе ишетеү 
буйынса яҡшы беләм

НАСЛЬПИАТЬСЯ сов.; разг. ишетеп күпте 
белеү, күпте ишетеү; я много наслышался о вас 
мин һеҙҙең турала бик күп ишеттем

НАСЛЙНИВАТЬ несов. см. наслюнить
НАСЛЙНИВАТЬСЯ несов. страд, от на

слюнивать
НАСЛЮНИТЬ сов. что; разг. төкөрөкләү; 

наслюнйть почтовую марку почта маркаһын 
төкөрөкләү

НАСМАРКУ: идтй (пойтй) насмарку юҡҡа 
(бушҡа) сығыу, елгә осоу, барып сыҡмау, 
юғалыу

НАСМЕРТЬ нареч. 1. үлемесле; ранить 
насмерть үлемесле яралау 2. перен. йәнде аямай 
(ҡыҙғанмай); стоять (бйться, сражаться и т.п.) 
насмерть йәнде аямай ҡаршы тороу (алышыу)
3. перен., прост, бик ныҡ, үлемесле булып, үлә 
яҙып; перепугаться насмерть үлә яҙып ҡурҡыу

НАСМЕХАТЬСЯ несов. над кем-чем көлөү, 
мыҫҡыл итеү, мыҫҡыллау

НАСЛЕДСТВЕННЫЙ
НАСМЕШИТЬ сов. кого көлдөрөү; насме- 

шйть ребят балаларҙы көлдөрөү
НАСМЁШКА ж мыҫҡыл, мыҫҡыллы көлөү; 

подвергаться насмешкам мыҫҡыл ителеү
НАСМЁШЛИВО нареч. мыҫҡыл итеп көлөп, 

мыҫҡыллап (көлөп), көлкөгә ҡалдырып; сказать 
насмешливо мыҫҡыллап әйтеү

НАСМЕШЛИВЫЙ, ая, ое 1. мыҫҡыл 
итеүсән, көлөргә (мыҫҡыл итергә) яратыусан, 
көлөүсән; насмешливый человек мыҫҡыл итергә 
яратыусан кеше 2. мыҫҡыллы; насмешливая 
улыбка мыҫҡыллы йылмайыу

НАСМЁШНИК м мыҫҡыл итеүсән (мыҫҡыл
ларға яратыусан) кеше, кешенән көлөргә яра
тыусан кеше

НАСМЕШНИЧАТЬ несов. над кем-чем и без 
доп.; разг. көлөп (мыҫҡыллап) һөйләү, мыҫҡыл
лау; он любит насмешничать ул мыҫҡыллап 
һөйләргә ярата

НАСМЕЙТЬСЯ сов.; разг. 1. (вдоволь посме
яться) туйғансы көлөү; насмеяться от душй 
ысын күңелдән туйғансы көлөү 2. над кем-чем 
(обидеть) мыҫҡыл итеп көлөү, мыҫҡыл итеү 

НАСМОРК м тымау; мучиться насморком 
тымауҙан интегеү

НАСМОТРЁТЬСЯ сов. 1. на кого-что күреп 
(ҡарап) туйыу, туйғансы ҡарау; вдоволь на
смотреться на красоты природы тәбиғәттең гү 
зәллегенә туйғансы ҡарау 2. кого-чего (уви
деть много чего-л.) күп ҡарау (күреү); насмо
треться разных чудес бик күп төрлө мөғ
жизәләр күреү

НАСОБИРАТЬ сов. что, чего; разг. йыйыу, 
йыйып алыу; насобирать корзину ягод бер
кәрзин еләк йыйып алыу

НАСОВАТЬ сов. что, чего; разг. тығыу, тул
тырыу; насовать конфет в карманы кеҫәләргә 
кәнфит тултырыу

НАСОВЕТОВАТЬ сов. что, чего; разг. 
кәңәш биреү; насоветовать лишнего кәрәкмәгән 
кәңәштәр биреү

НАСОВСЁМ нареч.; прост, бөтөнләйгә, 
мәңгегә; уехать насовсем бөтөнләйгә китеү 

НАСбВЫВАТЬ несов. см. насовать
НАСОЛИТЬ сов. 1. что тоҙлау, тоҙлап ҡу

йыу; насолйть огурцов ҡыяр тоҙлап ҡуйыу 
2. разг. (пересолитъ) артыҡ тоҙ һалыу, ныҡ 
тоҙлау; насолйть суп ашты ныҡ тоҙлау 3. кому 
и без доп.; перен., разг. насарлыҡ эшләү, яраға 
тоҙ һалыу

НАСОРИТЬ сов. ҡыйлап бөтөү (ташлау); на
сорить в комнате бүлмәне ҡыйлап бөтөү

НАСбС м насос; качать воду насосом насос 
менән һыу һурҙырыу

НАСОСАТЬ сов. 1. что, чего имеү; насосать 
из бутылки молока шешәнән һөт имеү 2. һур
ҙырып тултырыу, һурҙырыу; насосать бочку ке
росина бер мискә кәрәсин һурҙырыу 
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НАСТИЛ
НАСОСАТЬСЯ сов. туйғансы имеү, имеп 

туйыу; ребёнок насосался молока бала һөт имеп 
туйған

НАСбСНЫЙ, ая, -ое насос . ..ы; насосный 
поршень насос бешкәге

НАСбХНУТЬ сов. 1. (йәбешеп) кибеү, 
ҡатыу, кибеп ҡатыу; на корё дерева насохла
смола ағас ҡабығында ыҫмала кибеп ҡатҡан 
2. ҡороу, ҡороп бөтөү; в лесу насохло много бе
рёз урманда күп кенә ҡайын ҡороған

НАС ОЧИНЙТЬ сов. что', разг. і .  (сочинить 
в большом количестве) күп яҙыу; насочинять 
много стихов шиғырҙарҙы күп яҙыу 2. (выду
мать) юҡ-барҙы (булмағанды) уйлап сығарыу, 
үҙенән сығарып һөйләү; насочинять чепухй 
юҡ-барҙы уйлап сығарыу

НАСОЧИТЬСЯ сов. тамып (һарҡып) йыйы
лыу, үтеп инеү

НАСПЕХ нареч. ашығыс, ашыҡ-бошоҡ, ар
лы-бирле, ҡабалан; делать уроки наспех дәресте 
ашыҡ-бошоҡ әҙерләү

НАСПИРТОВАТЬ сов. что спиртлау, спирт 
һеңдереү; наспиртовать препараты препарат
тарҙы спиртлау

НАСПИРТОВАТЬСЯ сов. спиртланыу, 
спирт һеңеү

НАСПИРТ бВЫ В АТЬ несов. см. наспир
товать

НАСПИРТбВЫВАТЬСЯ несов. 1. см. на
спиртоваться 2. страд, от наспиртовывать

НАСПЛЕТНИЧАТЬ сов.', разг. ғәйбәт һатыу 
(һөйләү)

НАСТ м ҡаты ҡар, ҡар шекәрәһе (епшек 
көндән һуң ҡар өҫтөнә ҡатҡан йоҡа боҙ)

НАСТАВАТЬ несов. см. настать
НАСТАВЙТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое өгөтләү ...ы, 

нәсихәт ...ы, вәғәзләү ...ы; наставительный тон 
нәсихәт тоны

НАСТАВИТЬ I сов. 1. что, кого-чего ҡуйыу, 
ҡуйып сығыу, теҙеп (ултыртып) сығыу; на
ставить в тексте запятых текста өтөрҙәр ҡуйып 
сығыу 2. что (удлинить) ялғау, ялғап оҙонай
тыу; наставить платье күлдәкте ялғап оҙонай
тыу; наставить кусок ткани к рукаву туҡыма 
киҫәген еңгә ялғау 3. что (нацелить) төбәү, 
йүнәлтеү, төҙәү, тоҫҡау; наставить ружьё мыл
тыҡ төҙәү ♦ наставить нос кому алдау, көлкөгә 
ҡалдырыу, төп башына ултыртыу; наставить ро
га кому. 1) мөгөҙ ҡуйыу (иргә хыянат итец)\ 
2) (берәй кеше бисәһенең һөйәре булыу)', на
ставить ухо (уши) ҡолаҡ һалыу, иғтибар итеү

НАСТАВИТЬ II сов. кого', уст. өгөтләү, 
өгөт-нәсихәт биреү, өйрәтеү, вәғәзләү; наставить 
на ум аҡыл өйрәтеү, яҡшылыҡҡа өйрәтеү; на
ставить на путь йстины (на йстинный путь) см. 
путь

НАСТАВКА ж 1. см. наставить I 2; наставка 
рукавов еңдәрҙе ялғап оҙонайтыу 2. (надстав

ка) ялғау(лыҡ); рукава с наставкой ялғаулы 
(ялғау ҡуйылған) еңдәр

НАСТАВЛЕНИЕ С 1. см. наставить II; под
даваться наставлению өгөтләүгә (ыҡҡа) килеү 
2. (указание, совет) кәңәш, күрһәтмә; от
цовское наставление атай(ҙың) кәңәше 3. (ин
струкция) ҡулланма; составить наставление по 
плаванию йөҙөргә өйрәнеү буйынса ҡулланма 
төҙөү

НАСТАВЛЙТЬ I несов. см. наставить I 2 , 3 
НАСТАВЛЙТЬ II несов. см. наставить II
НАСТАВЛЙТЬСЯ несов. страд, от на

ставлять I
НАСТАВНИК М и НАСТАВНИЦА ж тәр

биәсе, остаз; наставник молодёжи йәштәрҙең 
остаҙы

НАСТАВНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое өйрәтеү ...ы, 
уҡытыу ...ы, тәрбиәләү ...ы, өгөт ...ы; наставни
ческая деятельность уҡытыу (өйрәтеү) эшмә
кәрлеге; наставнический тон өгөт тоны

НАСТАВНИЧЕСТВО с 1. тәрбиәсе ...ы, ос 
тазлыҡ ...ы; готовить себя к наставничеству 
үҙеңде тәрбиәсе эшенә әҙерләү 2. собир. 
өйрәтеүселәр, тәрбиәселәр, остаздар

НАСТАВНбЙ, -ая, -ое 1. (удлинённый) 
ялғаулы, ялғап оҙонайтылған; наставные рукава 
ялғап оҙонайтылған еңдәр 2. өҫтәмә, ялғанмалы; 
наставная доска ялғанмалы таҡта

НАСТАИВАТЬ I несов. см. настоять I 
НАСТАИВАТЬ II несов. см. настоять II 
НАСТАИВАТЬСЯ несов. 1. см. настояться I; 

2. страд, от настаивать II
НАСТАТЬ сов. (килеп) етеү, тыуыу, башла

ныу, булыу; настала весна яҙ башланды
НАСТЕГАТЬ I сов. 1. что, на что (стегая, 

прикрепить) һырыу, типсеү, типсеп тегеү; на
стегать вату на подкладку мамыҡты эслеккә 
типсеп тегеү 2. что, чего (изготовить) (күпме
лер) һырыу, һырып ҡуйыу, әҙерләп ҡуйыу; на
стегать одеял юрғандар һырып ҡуйыу

НАСТЕГАТЬ II сов. кого-что', прост, (от
хлестать) ҡамсылау, сыбыртҡылау, сыбыҡлау; 
настегать лошадь атты сыбыртҡылау

НАСТЁГИВАТЬ несов. см. настегать I, II 
НАСТЕГИВАТЬСЯ несов. страд, от настё

гивать
НАСТЕЖЬ нареч. шар (бөтөнләй, тотош) 

асыҡ; двери открыты настежь ишектәр шар 
асыҡ

НАСТЕЛИТЬ сов/, разг. см. настлать 
НАСТЁННЫИ, -ая, -ое стена ...ы; настенные

часы стена сәғәте
НАСТИГАТЬ несов. см. настичь, настигнуть 
НАСТИГАТЬСЯ несов. страд, от настигать 
НАСТЙГНУТЬ сов. см. настйчь 
НАСТИЛ м 1. см настлать; настйл пола иҙән 

түшәү 2. түшәм, түшәмә; деревянный настйл 
ағас түшәмә



НАСТИЛАТЬ
НАСТИЛАТЬ несов. см. настлать 
НАСТИЛАТЬСЯ несов. страд, от настилать 
НАСТИЛКА ж 1. см. настлать; рабочие по 

настйлке пола и ҙ ә н  т ү ш ә ү с е  э ш с е л ә р  2. разг. см. 
настйл 2

НАСТЙЛОЧНЫЙ, - а я ,  - о е  т ү ш ә ү  . . . ы ,  

т ү ш ә л ә  т о р ғ а н ;  настйлочные работы т ү ш ә ү  

э ш т ә р е ;  настйлочные доски т ү ш ә ү  т а ҡ т а л а р ы  

НАСТИЛЬНЫЙ, - а я ,  - о е  т ү ш ә п  я һ а л а  ( һ а л ы 

н а )  т о р ғ а н ,  т ү ш ә п  һ а л ы н ғ а н ;  настйльная дорога 
т ү ш ә п  һ а л ы н ғ а н  ю л

НАСТИРАТЬ сов.', разг. ( к ү п  и т е п )  й ы у ы у ,  

й ы у ы п  т а ш л а у  ( а л ы у ,  ҡ у й ы у ) ;  настирать ру
башек к ү п  и т е п  к ү л д ә к т ә р  й ы у ы п  ҡ у й ы у  

НАСТИРЫВАТЬ несов. см. настирать 
НАСТЙЧЬ и  НАСТЙГНУТЬ соә. кого-что 

1. (догнать) ҡ ы у ы п  е т е ү  ( т о т о у ) ,  т о т о п  а л ы у ;  

настйчь волка б ү р е н е  ҡ ы у ы п  т о т о у  2. кого-что; 
перен. (внезапно застичь) о с р а у ,  э л ә г е ү ;  рыба
ков настйг шторм б а л ы ҡ с ы л а р  е л - д а у ы л ғ а  э л ә к т е  

НАСТЛАТЬ соә. что й ә й е ү ,  т ү ш ә ү ;  настлать 
пол и ҙ ә н  й ә й е ү ;  настлать солому һ а л а м  т ү ш ә ү  

НАСТОВЫЙ, - а я ,  - о е  т у ң ғ а ҙ а ҡ ;  настовая до
рога т у ң ғ а ҙ а ҡ  ю л

НАСТбЙ м т ө н ә т м ә ;  настой зверобоя һ а р ы  

м ә т р ү ш к ә  т ө н ә т м ә һ е

НАСТбЙКА ж 1. (спиртной напиток) н а 

с т о й к а  (емеш йәки цлән һалып төнәтелгән 
араҡы) 2. разг. см. настой

НАСТбЙЧИВО нареч. н ы ҡ ы ш м а л ы ,  н ы ҡ ы 

ш ы п ;  настойчиво бороться н ы ҡ ы ш м а л ы  к ө 

р ә ш е ү

НАСТбЙЧИВОСТЬ ж н ы ҡ ы ш л ы ҡ ,  н ы ҡ ы ш 

м а л ы л ы ҡ ,  н ы ҡ ы ш  б у л ы у ;  настойчивость ха
рактера х а р а к т е р ҙ ы ң  н ы ҡ ы ш  б у л ы у ы

НАСТбЙЧИВЫЙ, - а я ,  - о е  н ы ҡ ы ш ,  н ы ҡ ы ш 

м а л ы ,  ү ҙ  һ ү ҙ л е ,  ҡ ә т ғ и ,  ҡ а т ы ;  настойчивый 
парень ү ҙ  һ ү ҙ л е  е г е т ;  настойчивое требование 
ҡ ә т ғ и  т а л а п

НАСТбЛЬКО нареч. ш у л  х ә т л е  ( т и к л е м ,  

ҡ ә ҙ ә р е ,  с а ҡ л ы ) ;  она настолько красйвая у л  ш у л

т и к л е м  м а т у р

НАСТбЛЬНЫ Й, - а я ,  - о е  1 .  ө ҫ т ә л  . . . ы ,  

ө ҫ т ә л г ә  ҡ у я  т о р ғ а н ;  настольная лампа ө ҫ т ә л  л а м 

п а һ ы  2. перен. һ ә р  в а ҡ ы т  к ә р ә к л е ;  настольная 
кнйга һ ә р  в а ҡ ы т  к ә р ә к л е  к и т а п  ♦ настольный 
теннис спорт, ө ҫ т ә л  т е н н и с ы

НАСТОРАЖИВАТЬ несов. см. насторожйть 
НАСТОРАЖИВАТЬСЯ несов. см. насторо 

жйться
НАСТОРОЖЁ нареч. һ а ғ а й ы п ,  һ а ҡ ;  быть на

стороже һ а ҡ  б у л ы у

НАСТОРбЖ ЕННО и  НАСТОРОЖЁННО
нареч. һ а ғ а й ы п ;  шагать настороженно һ а ғ а й ы п  

а т л а у

НАСТОРбЖЕННОСТЬ и  НАСТОРОЖЁН 
НОСТЬ ж һ а ғ а й ы у ;  настороженность собаки
э т т е ң  һ а ғ а й ы у ы

НАСТОРбЖ ЕННЫ Й и  НАСТОРОЖЁН  
НЫИ, - а я ,  - о е  1. прич. от насторожйть 2. прил. 
һ а ғ а й ғ а н ;  настороженные глаза һ а ғ а й ғ а н  к ү ҙ ҙ ә р  

НАСТОРОЖЙТЬ соә. кого-что һ а ғ а й т ы у ;  

его появление насторожило всех у н ы ң  к и л е ү е  

б ө т ә һ е н  д ә  һ а ғ а й т т ы  ♦  насторожйть уши (слух):
1 )  ( о  животных) ҡ о л а ҡ  т о р ғ о ҙ о у  ( ҡ а р п а й т ы у ) ;

2 )  перен. (о человеке) ҡ о л а ҡ т ы  ҡ а р п а й т ы у  

(игтибар менән тыңлау)
НАСТОРОЖИТЬСЯ соә. һ а ғ а й ы у ,  и ғ т и 

б а р ҙ ы  к ө с ә й т е ү

НА СТО ЯНИЕ с  ( ҡ ә т ғ и )  т а л а п ;  выполнить на
стояния отца а т а й ҙ ы ң  т а л а п т а р ы н  ү т ә ү

НАСТОЯТЕЛЬ м 1. и р ҙ ә р  м о н а с т ы р ы  б а ш 

л ы ғ ы  2. ө л к ә н  с в я щ е н н и к  (сиркәцҙә)
НАСТОЯТЕЛЬНИЦА ж ҡ а т ы н - ҡ ы ҙ ҙ а р  м о н а 

с т ы р ы  б а ш л ы ғ ы

НАСТОЙТЕЛЬНО нареч. 1. ҡ ә т ғ и  р ә ү е ш т ә ,  

б и к  ҡ а т ы ,  б и к  н ы ҡ ;  настоятельно требовать 
ҡ ә т ғ и  р ә ү е ш т ә  т а л а п  и т е ү  2. б и к  ( и ң )  м ө һ и м ,  б и к  

к ә р ә к л е ;  настоятельно необходимо подготовить 
хороших специалйстов я ҡ ш ы  б е л г е с т ә р  ә ҙ е р л ә ү  

б и к  м ө һ и м

НАСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ж ҡ ә т ғ и л е к ,  м ө һ и м 

л е к ,  н ы ҡ ы ш м а л ы л ы ҡ ;  настоятельность требова
ния т а л а п т ы ң  ҡ ә т ғ и л е г е

НА СТО ЯТЕ Л ЬНЫЙ, - а я ,  - о е  1. (настойчи
вый) н ы ҡ ы ш м а л ы ,  ҡ ә т ғ и ,  б и к  н ы ҡ ;  настоятель
ное требование ҡ ә т ғ и  т а л а п  2. (насущный) к и -  

с е к т е р е л м ә ҫ л е к ,  и ң  к ә р ә к л е ,  и ң  м ө һ и м ,  и ң  ҙ у р ;  

настоятельная потребность и ң  м ө һ и м  и х т ы я ж  

НАСТОЙТЬI сов. на чём н ы ҡ ы ш ы у ,  н ы ҡ ы у ,  

- ҙ ы р т ы у /  ҙ е р т е ү ,  ү ҙ е н е к е н  и т е ү ;  настоять на 
своём ү ҙ е н е к е н  и т е ү ;  настоять на уплате долгов 
б у р ы с  т ү л ә т т е р е ү

НАСТОЙТЬ II сов. 1. что т ө н ә т е ү ;  настоять 
полынь ә р е м  т ө н ә т е ү  2. т ө н ә т м ә  ( н а с т о й к а )  я һ а у ;  

настоять водку на вйшне с е й ә  м е н ә н  а р а ҡ ы н а н  

т ө н ә т м ә  я һ а у

НАСТОЙТЬСЯ I соә. с ы ғ ы у ,  т ө н ә ү ;  чай на
стоялся с ә й  с ы ҡ ҡ а н  ( с ы ғ ы п  е т к ә н )

НАСТОЙТЬСЯ II соә.', разг. (долго просто
ятъ) б а ҫ ы п  т о р о у ,  о ҙ а ҡ  б а ҫ ы п  т о р о у ;  настояться 
на улице у р а м д а  о ҙ а ҡ  б а ҫ ы п  т о р о у

НАСТОЙЩИЙ, - а я ,  - е е  1. х ә ҙ е р г е ,  ә л е г е ;  в 
настоящую минуту х ә ҙ е р г е  м и н у т т а ;  до на
стоящего времени ә л е г ә  т и к л е м  2. в знач. сущ. 
настоящее с х ә ҙ е р г е  в а ҡ ы т ,  б ө г ө н г ө  к ө н ;  жить 
настоящим б ө г ө н г ө  к ө н  м е н ә н  й ә ш ә ү  3. книжн. 
б ы л ,  о ш о ;  настоящая статья посвящена мине
ралам б ы л  м ә ҡ ә л ә  м и н е р а л д а р ғ а  а р н а л ғ а н  4. (ис
тинный, подлинный) ы с ы н ;  настоящий друг 
ы с ы н  д у ҫ ;  настоящий кофе ы с ы н  ҡ ә һ ү ә ;  на
стоящий художник ы с ы н  р ә с с а м  5. (точно та
кой, как) н ә ҡ ;  в этом костюме она настоящая 
русалка у л  б ы л  к о с т ю м д а  н ә ҡ  һ ы у  и н ә һ е  ( к е ү е к )  

♦ настоящее время грам. х ә ҙ е р г е  з а м а н ;  на
стоящим образом ы с ы н л а п ,  е т д и  р ә ү е ш т ә  
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НАСТУПИТЬ
НАСТРАГИВАТЬ несов. см. настрогать 
н а с т р Аг и в а т ь с я  несов. страд, от наст 

рагивать
НАСТРАДАТЬСЯ сов. ыҙа (ғазап) сигеү, күп 

интегеү, ныҡ яфаланыу; настрадаться на чуж- 
бйне сит ерҙәрҙә күп интегеү

НАСТРАИВАТЬ I несов. см. настроить I 
НАСТРАИВАТЬ II несов. см. настроить II 
НАСТРАИВАТЬСЯ I несов. страд, от наст

раивать I
НАСТРАИВАТЬСЯ II несов. 1. см. наст

роиться 2. страд, от настраивать II
НАСТРЕЛИВАТЬ несов. см. настрелять
НАСТРЕЛЙТЬ сов. что, кого-чего (күпме

лер) атып алыу; настрелять уток күп итеп 
өйрәктәр атып алыу

НАСТРИГ м; с.-х. ҡырҡылған йөндөң миҡда
ры; настриг с одной овцы бер һарыҡтан 
ҡырҡылған йөн миҡдары

НАСТРИГАТЬ несов. см. настричь 
НАСТРИГАТЬСЯ несов. страд, от наст

ригать
НАСТРИЧЬ сов. что ҡырҡыу, ҡырҡып 

алыу; настричь килограмм шерсти бер кило
грамм йөн ҡырҡып алыу

НАСТРОГАТЬ сов. что йышып әҙерләү 
(әҙерләп ҡуйыу), йышып яһау; настрогать 
оконных рам тәҙрә ҡыҫандарын йышып ҡуйыу 

НАСТРОГО нареч.; разг. үтә (бик) ҡаты, 
ҡырҡа, ҡәтғи; настрого запретить ҡәтғи тыйыу 

НАСТРОЁНИЕ с 1. кәйеф, күңел, рух; при
поднятое настроение күтәренке күңел; ис
портить настроение кому-л. кәйефен боҙоу; не в 
настроении кәйефе юҡ, кәйефһеҙ 2. рух (уйҙар, 
ҡараштар, хистәр һ.б. йцнәлеше); настроение 
общественности йәмәғәтселек рухы 3. с неопр. 
теләк; у меня нет настроения разговаривать ми 
нең һөйләшергә теләгем юҡ ♦ человек наст
роения кто үҙенең кәйефенә буйһонған кеше, 
кәйеф кешеһе

НАСТРОЕННОСТЬ ж йүнәлеш, ынтылыш; 
настроенность мыслей уйҙарҙың йүнәлеше

НАСТРбЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от наст
роить II; хорошо настроенная гитара яҡшы 
(һәйбәт) көйләнгән гитара 2. прил. (обычно 
кратк. ф.) берәй төрлө кәйефтә булған, хискә 
бирелгән, берәй төрлө хис тыуған; я мрачно на
строен мин насар кәйефтәмен

НАСТРбИТЬ I сов. что, чего (күп) төҙөү 
(ҡороу, һалыу), (күп) төҙөп (ҡороп, һалып) ҡу
йыу; настроить много жилых домов бик күп тор 
лаҡ йорттар һалып ҡуйыу

НАСТРбИТЬ II сов. кого-что 1. көйләү, яй
лау, рәтләү; настроить музыкальный инстру
мент музыка ҡоралын көйләү; настроить пилу 
бысҡыны көйләү 2. итеү, ҡуйыу, -ләнде- 
р еү / ландырыу; настроить всех на весёлый лад 
бөтәһен дә күңелләндереү; настроить мужа

против жены ирҙе ҡатынына ҡаршы ҡуйыу; на
строить в свою пользу үҙ яғына әйләндереү, бо
роу 3. что (установитъ для приёма каких-л. 
волн) ҡуйыу, көйләү, тоташтырыу; настроить 
радио на длинные волны радионы оҙон тул 
ҡынға көйләү

НАСТРбИТЬСЯ сов. 1. көйләнеү, яйланыу, 
рәтләнеү, ҡоролоу; скрйпка настроилась легко 
скрипка еңел генә көйләнде 2. (берәй төрлө) хис 
тыуыу, хискә бирелеү; настроиться враждебно 
дошманлыҡ хисе тыуыу 3. на что и с неопр. 
теләк тыуыу, ниәтләнеү, йыйыныу; настроиться 
на учёбу уҡырға теләк тыуыу

НАСТРбЙ м; разг. см. настроенность
НАСТРбЙКА ж 1. см. настроить II 1; наст

ройка рояля роялде көйләү 2. (механизм) 
көйләгес

НАСТРбЙЩ ИК м и НАСТРОЙЩИЦА ж
көйләүсе, төҙәтеүсе, рәтләүсе (белгес)', наст
ройщик роялей роялдәр көйләүсе

НАСТРОЧЙТЬ сов. что 1. (һырып, баҫты
рып) тегеп сығыу; настрочйть карманы ке
ҫәләрҙе баҫтырып тегеп сығыу 2. что (күпмелер) 
тегеп әҙерләү; настрочйть десяток воротничков 
бер тиҫтә яға тегеп әҙерләү 3. что, чего', перен. 
(тиҙ генә) яҙа һалыу, сыймаҡлау

НАСТРЙПАТЬ сов. что, чего 1. (тиҙ генә) 
бешереү, бешереп ҡуйыу; настряпать пирогов 
бәлештәр бешереп ҡуйыу 2. перен., разг., шутл. 
или пренебр. (тиҙ генә) әтмәләү, әтмәләп 
(эшләп) ташлау (әҙерләү, ҡороу, ҡуйыу, яҙыу); 
настряпать платьев күлдәктәр әтмәләп ҡуйыу

НАСТУПАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое һөжүм ...ы, 
һөжүм итеү ...ы, һөжүмле; наступательный бой 
һөжүм итеү

НАСТУПАТЬ I несов. 1. см. наступйть I;
2. (вести наступление) һөжүм итеү; наступать 
на врага дошманға һөжүм итеү ♦ наступать на
пятки кому ҡыуып етә килеү, үксәгә баҫып 
килеү

НАСТУПАТЬ II несов. см. наступйть II
НАСТУПИТЬ I сов. на кого-что баҫыу; на

ступйть на ковёр балаҫҡа баҫыу ♦ наступйть на 
горло кому, прост, боғаҙына йәбешеү; насту
пйть на (любимую) мозоль ауыртҡан ергә 
тейеү (ҡағылыу); наступйть на ногу (ноги) ко
му кәмһетеү, рәнйетеү; наступйть на хвост ко
му, прост, ҡойроғона баҫыу (тотоу, эләкте- 
рец)\ наступйть на язык кому, прост, ауыҙын 
ябыу, телен тешләтеү; медведь (слон) на ухо 
наступил кому музыкаль һәләте булмаған ке
шегә ҡарата

НАСТУПИТЬ II сов. тыуыу, булыу, башла
ныу, етеү, урынлашыу, төшөү; наступило лёто 
йәй етте; наступила тишина тынлыҡ урынлаш
ты; наступили холода һалҡындар башланды; на
ступил вечер кис булды; наступила темнота 
ҡараңғы төштө



НАСТУПЛЕНИЕ
НАСТУПЛЕНИЕ I с һөжүм; перейтй в на 

ступлёние һөжүмгә күсеү
НАСТУПЛЕНИЕ II с см. наступйть II; на

ступление весны яҙ етеү; наступление дня кѳн
тыуыу

НАСТУРЦИЯ ж настурция (цҫемлек) 
НАСТЫВАТЬ несов. см. настыть 
НАСТЬІНУТЬ сов. см. настыть
НАСТЫРНЫЙ, -ая, -ое прост, ныҡыш, 

еңмеш, теңкә ҡоротҡос, ялыҡтырғыс, ялҡытҡыс, 
биҙрәткес; настырный человек ныҡыш кеше; на
стырный дождь ялҡытҡыс ямғыр

НАСТЬТГЬ и НАСТЬІНУТЬ сов. 1. разг. (на
мёрзнутъ) туңыу; лёд настыл на мостках баҫма
ларҙың өҫтө туңған 2. прост, (стать холодным) 
һыуыныу, һыуыу; за ночь изба настыла ѳй тѳн 
эсендә (төндә) һыуынған 3. (озябнуть) бик ныҡ 
өшөү; настыли руки ҡулдар ныҡ өшөнө

НАСУЛИТЬ сов. что\ прост, (наобещать) 
(күп итеп) вәғәҙә итеү; насулйть подарков күп 
итеп бүләктәр вәғәҙә итеү

НАСУПИТЬ сов. что йыйырыу; насупить 
брови ҡаш йыйырыу

НАСУПИТЬСЯ сов. 1. (о бровях) йыйыры
лыу; брови его насупились уның ҡаштары йы
йырылды 2. сырай һытыу, ҡаш йыйырыу; на
супиться от недовольства ризаһыҙлыҡ менән 
сырай һытыу

НАСУПЛЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от на
супить; брови насуплены ҡаштар йыйырылған 
2. прил. йыйырылған, йәмрәйгән (ҡаш), еме
релгән, һытылған (сырай); смотреть из-под на
супленных бровей ҡаш емереп ҡарау 3. прил. 
күңелһеҙ, ҡырыҫ; насупленный вид күңелһеҙ 
сырай

НАСУПЛИВАТЬ несов. см. насупить 
НАСУПЛИВАТЬСЯ несов. см. насупиться
НАСУХО нареч. ҡоротҡансы; вытереть руки 

насухо ҡулдарҙы ҡоротҡансы һөртөү 
НАСУЧИВАТЬ несов. см. насучйть 
НАСУЧИВАТЬСЯ несов. страд, от на

сучивать
НАСУЧИТЬ сов. что сиратыу, сиратып ҡу

йыу (бөтөү, ташлау); насучйть нйток еп сиратып 
ҡуйыу

НАСУШИВАТЬ несов. см. насушить
НАСУШИВАТЬСЯ несов. страд, от на

сушивать
НАСУШИТЬ сов. что киптереү, киптереп 

ҡуйыу, киптереп алыу (бөтөү); насушить ле
карственных трав дарыу үләндәре киптереп 
ҡуйыу

НАСУЩНОСТЬ ж : әһәмиәтлелек, мөһимлек, 
кәрәклек, әһәмиәтле булыу, мөһим булыу; на
сущность задач бурыстарҙың әһәмиәтлелеге 

НАСУЩНЫЙ, -ая, -ое иң мөһим, иң әһә
миәтле, иң кәрәкле, бик мөһим, бик әһәмиәтле,

әһәмиәте ҙур, әһәмиәткә эйә булған; насущные 
вопросы бик мөһим мәсьәләләр

НАСЧЕТ предлог с род. п.; разг. (относи
тельно кого-чего-л.) тураһында, ҡарата, хаҡын
да; говорить насчёт работы эш тураһында 
һөйләү

НАСЧИТАТЬ сов. иҫәпләп (һанап) сығарыу, 
иҫәпләп (һанап) белеү, иҫәбен белеү (алыу); на
считать более десяти ошйбок ундан артыҡ хата 
иҫәпләп сығарыу

НАСЧИТЫВАТЬ несов. 1. см. насчитать
2. һаналыу, иҫәпләнеү, бар (булыу); группа на
считывает двадцать человек төркөмдә егерме ке 
ше иҫәпләнә

НАСЧИТЫВАТЬСЯ несов. һаналыу, бар 
(булыу); в школе насчитываются десятки круж
ков мәктәптә тиҫтәләрсә түңәрәк(тәр) бар

НАСШИБАТЬ сов. что, чего\ разг. һуғып 
(бәреп) төшөрөү; насшибать корзину яблок бер 
кәрзин алма һуғып төшөрөү

НАСЫЛАТЬ несов. см. наслать 
НАСЫЛАТЬСЯ несов. страд, от насылать 
НАСЫПАТЬ сов. 1. что, чего тултырыу, тул

тырып ҡуйыу, һалыу, һалып ҡуйыу; насыпать 
мешок крупы бер тоҡ ярма тултырып ҡуйыу 
2. что, чего һибеү, түгеү, һибеп сығыу; на
сыпать песок (песку) на дорогу юлға ҡом һибеп 
сығыу 3. что өйөү, өйөп ҡуйыу; насыпать горку 
из снега ҡарҙан тау өйөү

НАСЫПАТЬ несов. см. насыпать 
НАСЫПАТЬСЯ сов. ҡойолоу, төшөү, түге

леү; насыпалось много снега бик күп ҡар 
ҡойолған

НАСЫПАТЬСЯ несов. 1. см. насыпаться 
2. страд, от насыпать

НАСЫПКА ж см. насыпать; насыпка крупы 
в мешки ярманы тоҡтарға тултырыу

НАСЫПНбЙ, ая, ое 1. өйөлә (Һалына, тул
тырыла) торған, тултырырға (һалырға) әҙер
ләнгән; насыпной груз тултырырға әҙерләнгән 
йөк 2. өйөп яһалған; насыпная плотина өйөп 
яһалған быуа

НАСЫПЬ ж 1. өйөм, өйөлгән тупраҡ (бал
сыҡ, ҡом), тупраҡ өйөмө; железнодорожная 
насыпь тимер юлдағы тупраҡ өйөмө 2. в знач. 
нареч. насыпью; спец, (без тары) тараға (һа
уытҡа) һалмайынса; грузйть 5толь насыпью таш 
күмерҙе тараға һалмайынса тейәү

НАСЫТИТЬ сов. 1. кого-что туйғансы аша
тыу, туйҙырыу; насытить голодного ас кешене 
туйғансы ашатыу 2. перен. ҡәнәғәтләндереү; на
сытить потребности ихтыяждарҙы ҡәнәғәтләнде
реү 3. хим. туйындырыу; насытить раствор со
лями иретмәне тоҙҙар менән туйындырыу

НАСЫТИТЬСЯ сов. 1. (наесться досыта) 
туйғансы ашау, ашап туйыу; собаки быстро на
сытились эттәр тиҙ ашап туйҙы 2. перен. (впол
не удовлетвориться) ҡәнәғәтләнеү, ҡәнәғәт бу- 
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НАТИСК
лыу, туйыныу; насытиться свободой иреклеккә 
туйыныу 3. тулыу, һеңеү, туйыныу; земля на
сытилась влагой ер дымға туйынған 

НАСЫХАТЬ несов. см. насохнуть 
НАСЫЩАТЬ несов. см. насытить 
НАСЫЩАТЬСЯ несов. 1. см. насытиться 

2. страд, от насыщать
НАСЫЩЕНИЕ с см. насытить — насыщать; 

насыщение раствора иретмәне туйындырыу; на
сыщение едой аҙыҡ менән туйыныу

НАСЫЩЕННОСТЬ ж туйындырылғанлыҡ, 
туйындырылыу, ҡуйылыҡ; степень насыщенно
сти раствора иретмәнең туйындырылыу дә
рәжәһе

НАСЫЩЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от на
сытить 2. прил.; хим. туйындырылған, ҡуйы; 
насыщенный раствор ҡуйы иретмә 3. прил.; пе- 
рен. (содержательный, богатый) бай, бай эстә
лекле, тулы; насыщенный рассказ бай эстәлекле 
хикәйә

НАТАЛКИВАТЬ несов. см. натолкнуть 
НАТАЛКИВАТЬСЯ несов. 1. см. натолк

нуться 2. страд, от наталкивать
НАТАНЦЕВАТЬСЯ сов.; разг. туйғансы 

(арығансы) бейеү, бейеп туйыу (арыу) 
НАТАПЛИВАТЬ I несов. см. натопить I 
НАТАПЛИВАТЬ II несов. см. натопить II 
НАТАПЛИВАТЬСЯ I несов. см. натопйться I 
НАТАПЛИВАТЬСЯ II несов. 1. см. нато

пйться II; 2. страд, от натапливать II 
НАТАПТЫВАТЬ несов. см. натоптать 2 
НАТАПТЫВАТЬСЯ несов. страд, от на

таптывать
НАТАСКАТЬ I сов. 1. что, кого-чего ташыу, 

ташып ҡуйыу; натаскать песку ҡом ташып ҡу
йыу 2. что, кого-чего (вытащить) тартып сыға
рыу 3. что, чего; перен., разг. (извлечь без раз
бора из разн. источников) (бер нисә сығанаҡ
тан) йолҡоп алыу, йолҡҡолау; натаскать цитат 
цитаталар йолҡоп алыу 4. что, кого-чего; разг. 
(украсть) урлау, урлап ташыу (ташып бөтөү) 

НАТАСКАТЬ II сов. 1. охот, кого (собаку) 
өйрәтеү, ауға өйрәтеү; натаскать собаку в лесу 
этте урманда ауға өйрәтеү 2. разг. ашығыс 
рәүештә өйрәтеү (әҙерләү), -рға/-ргә әҙерләү, 
ярҙам итеү; натаскать учеников к экзаменам 
уҡыусыларҙы ашығыс рәүештә имтихан бирергә 
әҙерләү

НАТАСКИВАТЬ I несов. см. натаскать 1 1 —3, 
натащить

НАТАСКИВАТЬ II несов. см. натаскать II 
НАТАСКИВАТЬСЯ I несов. страд, от на

таскивать I
НАТАСКИВАТЬСЯ II несов. страд, от на

таскивать II
НАТАЧИВАТЬ несов. см. наточить
НАТАЧИВАТЬСЯ несов. страд, от на

тачивать

НАТАЩИТЬ сов. что, кого-чего; разг. 1. та
шыу, ташып ҡуйыу; натащйть на участок кирпи
чей участкаға кирбес ташып ҡуйыу 2. см. натя
нуть 2 ; натащйть на себя одеяло одеялды үҙеңә 
тартып ябыныу

НАТВОРИТЬ I сов. что, чего; разг. (наде
лать) эшләп ташлау; натворить нелепостей 
мәғәнәһеҙлектәр эшләп ташлау

НАТВОРИТЬ II сов. что, чего; спец, иҙеү, 
иретеү; натворйть йзвести эзбиз иҙеү

НАТЕ частица; разг. 1. (при обращении к 
нескольким или при вежливом обращении к од
ному лицу в знач. “возьмите", “берите") мәгеҙ; 
нате вашу книгу мәгеҙ китабығыҙ(ҙы) 2. (для 
выражения удивления, осуждения и т.п.) бына 
һиңә кәрәк булһа; а тут нате вам ә хәҙер бына 
һиңә кәрәк булһа

НАТЕКАТЬ несов. см. натёчь 
НАТЁЛЬНЫИ, ая, ое эске; нательное бельё 

эске кейем
НАТЕРЕБИТЬ сов. что, чего; с.-х. (күпме

лер) йолҡоу, йолҡоп йыйыу; натеребйть льна 
күп кенә етен йолҡоу

НАТЕРЁТЬ сов. 1. что һөртөү, ыуыу, 
ышҡыу; натереть грудь мазью күкрәкте май 
менән ыуыу 2. что ышҡып ялтыратыу; натереть 
полы воском иҙәнде балауыҙ менән ышҡып ял
тыратыу 3. что ҡабартыу, өйкәтеү, өйкәү; нате
реть палец до крови бармаҡты ҡанағансы өйкәү
4. что, чего (на тёрке) ҡырыу, ҡырып ҡуйыу; 
натереть немного моркови әҙерәк кишер ҡырыу 

НАТЕРЁТЬСЯ сов. һөртөнөү, ыуыныу; нате
реться кремом крем (менән) һөртөнөү

НАТЕРПЕТЬСЯ сов. чего; разг. күреү, кисе
реү, ғазап (яфа) сигеү; натерпеться горя 
ҡайғы-хәсрәт күреү

НАТЕСАТЬ сов. что юнып ҡуйыу, юнып 
әҙерләү (яһау); натесать досок таҡта юнып 
ҡуйыу

НАТЕСЫВАТЬ несов. см. натесать
НАТЕСЫВАТЬСЯ несов. страд, от натё

сывать
НАТЁЧЬ сов. һарҡыу, һарҡып (ағып) 

йыйылыу, эркелеү; на дно ямы натекла вода 
соҡор төбөнә һыу һарҡып йыйылған

НАТЁШИТЬСЯ сов.; разг. туйғансы күңел 
асыу (шаярыу), уйнап туйыу

НАТИРАТЬ несов. см. натереть 
НАТИРАТЬСЯ несов. 1. см. натереться 

2. страд, от натирать
НАТИРКА ж; разг. см. натирать 1, 2; на

тирка полов иҙәнде ышҡып ялтыратыу
НАТЙРОЧНЫЙ, -ая, -ое ыуыныу ...ы, 

ышҡып ялтыратыу ...ы; натирочная мазь 
ыуыныу майы; натйрочная машина (иҙәнде) 
ышҡып ялтыратыу машинаһы

НАТИСК м 1. һөжүм, ҡыҫым; натиск врага 
дошман һөжүме 2. типогр. баҫым, ҡабарын-
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НАТИСКАТЬ
ҡылыҡ; натиск на бумаге ҡағыҙҙың (арт яғын
дағы) ҡабарынҡылығы

НАТИСКАТЬ сов. что, чего\ разг. тығыҙлап 
тултырыу, баҫып тултырыу; натйскать вещи в 
чемодан сумаҙанға әйберҙе тығыҙлап тултырыу 

НАТЙСКИВАТЬ несов. см. натйскать 
НАТКАТЬ сов. что, чего һуғыу, туҡыу, һу

ғып (туҡып) ҡуйыу; наткать много полотна күп 
итеп киндер һуғыу

НАТКНУТЬ сов. кого-что сәнсеп (ҡаҙап) 
ҡуйыу, кейҙереп ҡуйыу; наткнуть жука на 
иголку ҡуңыҙҙы энә менән ҡаҙап ҡуйыу

НАТКНУТЬСЯ сов.', разг. 1. на что сәнсе
леү, ҡаҙалыу; наткнуться на сук ағас ботағына 
ҡаҙалыу 2 . на кого-что бәрелеү, һуғылыу, 
төртөлөү; наткнуться на столб бағанаға бәрелеү
3. на что\ перен. осрау, барып сығыу, тап бу
лыу, юлығыу; наткнуться на неприятность 
күңелһеҙлеккә юлығыу

НАТОЛКНУТЬ сов. 1. кого-что', разг. этеп 
бәрҙереү (бәрелдереү), килтереп бәреү, этеп ул
тыртыу; натолкнуть лодку на берег кәмәне ярға 
этеп ултыртыу 2 . кого-что, на что\ перен. кил
тереү, этәреү, йүнәлдереү; натолкнуть на мысль 
фекергә килтереү

НАТОЛКНУТЬСЯ сов. см. наткнуться 2 , 3
НАТОЛбЧЬ сов. что, чего төйөү, төйөп (он

тап) ҡуйыу; натолочь немного орехов әҙерәк 
сәтләүек онтап ҡуйыу

НАТОМИТЬ сов. что быҡтырыу, быҡтырып 
бешереү; натомйть мяса ит быҡтырыу

НАТОПИТЬ I сов. что яғыу, яғып йылытыу; 
натопйть баню мунса яғыу

НАТОПИТЬ II сов. что, чего иретеү, иретеп 
алыу (ҡуйыу), ҡайнатыу, ҡайнатып алыу (ҡу
йыу); натопйть кастрюлю масла бер кәстрүл май 
иретеп алыу; натопйть молока һөт ҡайнатып 
ҡуйыу

НАТОПИТЬСЯ I сов.', разг. яҡшы ҡыҙыу 
(йылыныу); печка натопйлась мейес яҡшы ҡыҙҙы 

НАТОПИТЬСЯ II сов/, разг. иретеү, иреп 
сығыу; из снега натопилось ведро воды ҡарҙан 
бер күнәк һыу иреп сыҡты

НАТОПТАТЬ сов. что', разг. 1. также без 
доп. тапап бысратыу, бысратып бөтөрөү; натоп
тать пол иҙәнде тапап бысратып бөтөрөү 2. (про
топтать) тапап таҡырайтыу, таҡырайтып бө
төрөү; натоптать дорогу к роднику шишмә юлын 
таҡырайтып бөтөрөү

НАТОРГОВАТЬ сов. что', разг. 1. һатыу 
(сауҙа) итеп йыйыу; наторговать кучу денег сау
ҙа итеп күп аҡса йыйыу 2 . на что һатыу, һатыу 
итеү; наторговать на тысячу рублей мең һумлыҡ 
һатыу

НАТОРГбВЫВАТЬ несов. см. наторговать
НАТОСКОВАТЬСЯ сов.', разг. һағыныу, һа

ғынып (зарығып) бөтөү; натосковаться по дру
зьям дуҫтарҙы һағынып зарығып бөтөү

НАТОЧИТЬ сов. что үткерләү, сарлау, ҡай
рау, игәү, яныу; наточить нож бысаҡ үткерләү; 
наточить косу салғы яныу

НАТОЧИТЬСЯ сов. үткерләнеү; брйтва на 
точйлась хорошо сәс бәкеһе яҡшы үткерләнгән 

НАТОЩАК нареч. аслай, ас ҡарынлай (ҡа
рынға); выпить лекарство натощак ас ҡарынлай 
дарыу эсеү

НАТРАВИТЬ сов. 1. кого һөсләтеү, һөс
көртөү; натравйть собак на зайца эттәрҙе ҡуянға 
һөскөртөү 2 . кого', перен., разг. (подстрекнутъ) 
ҡотортоу 3. кого (уничтожитъ) ағыулап үлте
реп (ҡырып) бөтөрөү; натравйть тараканов та
раҡандарҙы ағыулап ҡырып бөтөрөү 4. что, че
го', спец. (вытравитъ) яндырып һүрәт төшөрөү 
(кислота һ.б.)

НАТРАВЛИВАТЬ несов. см. натравйть 
НАТРАВЛЙТЬ несов. см. натравйть 1, 2, 4
НАТРАВЛЙТЬСЯ несов. страд, от на

травлять
НАТРЕНИРбВАННОСТЬ ж күнеккәнлек, 

өйрәнгәнлек, күнеккән (өйрәнгән) булыу; натре
нированность спортсмена спортсының күнеккән 
булыуы

НАТРЕНИРбВАННЫЙ, ая, -ое 1. прич. от 
натренировать 2. прил. яҡшы күнеккән, күнек- 
терелгән, һәйбәт өйрәнгән (өйрәтелгән); натре
нированный спортсмен яҡшы күнектерелгән 
спортсы

НАТРЕНИРОВАТЬ сов. кого-что күнекте
реү, өйрәтеү, күнектереп (өйрәтеп) еткереү 

НАТРЕНИРОВАТЬСЯ сов. күнегеү, өйрә
неү, күнегеп (өйрәнеп) етеү

н Ат р и е в ы и , -ая, -ое 1. натрий ...ы; натри
евая соль натрий тоҙо; натриевый раствор на 
трий иретмәһе 2. натрийлы; натриевая селйтра 
натрийлы селитра

НАТРИИ м натрий (химик элемент, ме
талл)

НАТРОЕ нареч. өскә, өс өлөшкә; разделйть 
кусок хлеба натрое бер һыныҡ икмәкте өскә 
бүлеү

НАТРУБИТЬ: натрубйть в уши кому
ҡолаҡҡа туҡыу, ҡолаҡ тондороп бөтөү

НАТРУДИТЬ сов. что; разг. арытыу, талды
рыу, хәлдән тайҙырыу; натрудйть нбги аяҡты 
талдырыу

НАТРУ ДЙТЬСЯ сов.', разг. 1. (вдоволь по
трудиться) туйғансы эшләү, етерлек эшләү 
2 . (утомиться) арыу, талыу, йонсоу, хәлдән 
тайыу; спина натрудйлась арҡа талды 

НАТРУЖИВАТЬ несов. см. натрудйть 
НАТРУЖИВАТЬСЯ несов. см. натрудйться 2 
НАТРЯСАТЬ несов. см. натрястй 
НАТРЯСТИ сов. что, чего һелкеп (һелкетеп) 

төшөрөү (ҡойоу), ҡағып төшөрөү, ҡойоу; натря
стй яблок һелкетеп алма ҡойоу 
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НАТЯНУТЬ
НАТРЯСТИСЬ сое.; разг. 1. һелкенеү, һел

кетеү; натрястись в дороге юлда һелкенеү 
2. (испытать дрожь от чего-л. в течение дли
тельного времени) ҡалтыраныу, ҡалтыранып 
тороу; натрястись от страха ҡурҡыуҙан ҡалты
раныу 3. (насыпаться) ҡойолоу; натряслось 
много яблок күп кенә алма ҡойолған

НАТУГА ж; разг. көсәнеш, көсөргәнеш, кө
сәнеү; работать без нат5ти көсөргәнешһеҙ эшләү 

НАТУГО нареч. \ разг. тығыҙлап, тығыҙ итеп, 
ҡыҫып, тартып; натуго завязать рюкзак арт
маҡты ныҡ тартып бәйләү; натуго затянуться 
ремнём ҡайышты ныҡ ҡыҫып быуыу 

НАТУЖИВАТЬ несов. см. натужить 
НАТУЖИВАТЬСЯ несов. см. натужиться 2 
НАТУЖИТЬ сов. что; разг. киреү, йыйы

рыу, ҡабартыу; натужить мускулы мускулдарҙы 
киреү

НАТУЖИТЬСЯ сов.; разг. кирелеү, көсәнеү, 
бар көстө һалыу; натужиться, поднимая гйрю
гер күтәреп көсәнеү

НАТУЖЙТЬСЯ сов.', разг. оҙаҡ (күп) ҡай
ғырыу, көйөү, зарығыу, зарығып бөтөү; нату
житься в разлуке айырылышыуҙан зарығып 
бөтөү

НАТУЖНЫЙ, -ая, -ое разг. 1. көсәнеүле, 
көсәнеп эшләнгән; натужный рывок көсәнеүле 
ыргыу 2. яһалма; натужная радость яһалма 
шатлыҡ

НАТУРА ж 1. (характер) холоҡ, тәбиғәт; 
мягкий по натуре человек йомшаҡ тәбиғәтле ке
ше 2. (действительность, реальность) ысын, 
ысынбарлыҡ; увйдеть медведя в натуре ысын 
айыу күреү 3. иск. (живой образец) натура 
(тәбиги црнәк); рисовать с натуры натуранан 
рәсем төшөрөү 4. кино. тәбиғи шарттар; снять 
фильм на натуре фильмды тәбиғи шарттарҙа 
төшөрөү 5. натуралата (әйбер, аҙыҡ, иген һ.б.У, 
получить натурой натуралата алыу

НАТУРАЛИЗАЦИЯ ж натурализация (сит 
ил кешеһенә гражданлыҡ хоҡугы бирец йәки 
сит дәцләт гражданлығын ҡабул итец)

НАТУРАЛЙЗМ м натурализм (1. X IX  б. 
һуңгы яртыһында әҙәбиәттә һәм сәнғәттә 
барлыҡҡа килгән йцнәлеш 2. урыҫ әҙәбиәтендә 
реалистик йцнәлештең баштағы исеме)

НАТУРАЛИЗОВАТЬ сов., несов. кого граж
данлыҡ хоҡуғы биреү (сит ил кешеһенә)

НАТУРАЛИЗОВАТЬСЯ сов., несов. сит ил 
гражданлығын ҡабул итеү

НАТУРАЛИСТ м натуралист (1. тәбиғәтте 
өйрәнецсе, тәбиғәт белгесе 2. натурализм 
яҡлы кеше)

НАТУРАЛИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое натура
листик, натурализм ...ы; натуралистйческое на
правление в жйвописи рәсем сәнғәтендә натура
лизм йүнәлеше

НАТУРАЛЬНОСТЬ ж тәбиғилек; нату
ральность поведения ҡылыҡтың тәбиғилеге 

НАТУРАЛЬНЫЙ, ая, ое 1. (естествен
ный) тәбиғи; натуральный тон тәбиғи тауыш 
2. (неподдельный, настоящий) ысын; нату
ральный шёлк ысын ебәк 3. (оплачиваемый на
турой) әйберләтә, натуралата, натураль; нату
ральный налог әйберләтә һалым; натуральный 
обмен натураль алмашыу ♦ натуральное хо
зяйство натураль хужалыҡ

НАТУРНЫЙ, -ая, -ое 1. иск. натуранан 
төшөрөү ...ы; натурный класс натуранан тө
шөрөү класы 2. кино. тәбиғи шарттарҙа; на
турные съёмки тәбиғи шарттарҙа төшөрөү

НАТУРОПЛАТА ж әйберләтә (натуралата) 
түләү

НАТИРЩИК м и НАТУРЩИЦА ж натур 
щик (һцрәт яһағанда рәссам алдында өлгө, һын 
булып тороусы)

НАТУШИТЬ сов. что быҡтырып (томалап) 
бешереү; натушить овощи с мясом йәшелсә 
менән ит быҡтырып бешереү

НАТЫКАТЬ сов. что\ разг. ҡаҙап (сәнсеп) 
ҡуйыу; натыкать иголок энәләр сәнсеп ҡуйыу 

НАТЫКАТЬ несов. 1. см. натыкать 2. см. 
наткнуть

НАТЫКАТЬСЯ несов. 1. см. наткнуться 
2. страд, от натыкать

НАТЮРМОРТ м; иск. натюрморт 
HAT ЙГИВАНИЕ с см. натягивать; натягива

ние струн ҡылдарҙы тартыу
HAT ЙГИВАТЬ несов. см. натянуть 
HAT ЙГИВАТЬСЯ несов. 1. см. натянуться 

2. страд, от натягивать
НАТЯЖЁНИЕ с 1. см. натянуть 1, натя

нуться; натяжение парусов елкәңдәрҙе киреү 
2. мед. ит үреү, бөтәшеү, уңалыу; первичное на
тяжение ит үрә башлау

НАТЙЖКА ж 1. см. натянуть 1, натянуться; 
натяжка струн ҡылдарҙы тартыу 2. перен. тар
тып һуҙып; поставить с натяжкой тройку тар 
тып-һуҙып өслө ҡуйыу

НАТЯЖНОЙ, -ая, -ое тартып (һуҙып, киреп) 
кейҙерелә торған, тарттыра торған; натяжные 
шины киреп кейҙерелә торған шиндар; натяжной 
канат тарттыра торған йыуан арҡан

НАТЙНУТОСТЬ ж ҡырҡыулыҡ, киҫкенлек, 
ҡырҡыу (киҫкен) булыу, яһалмалылыҡ; натяну
тость отношений мөнәсәбәттәрҙең киҫкен 
булыуы

НАТЙНУТЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от натянуть;
натянутые паруса кирелгән елкәндәр 2. прил. 
(лишённый естественности) яһалма, ысын 
күңелдән булмаған, ҡырҡыу, киҫкен; натянутый 
разговор ысын күңелдән булмаған һөйләшеү; 
натянутые отношения киҫкен мөнәсәбәттәр

НАТЯНУТЬ сов. что 1. тартыу, киреү, тар
тып (киреп) ҡуйыу; натянуть вожжи дилбегәне
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НАТЯНУТЬСЯ
тартыу; натянуть паруса елкәңдәрҙе киреп ҡу
йыу 2 . тартыу, кейеү, тартып кейеү (ябыныу); 
натянуть на себя одеяло одеялды үҙеңә тартып 
ябыныу; натянуть сапогй итекте тартып кейеү 
3. разг. (сделать послабление) тартып-һуҙып, 
өҙөп-йолҡоп; натянуть тройку тартып-һуҙып 
өслө ҡуйыу 4. чего и без доп. безл.\ разг. ҡап
лау; к вечеру натянуло чёрных туч кискә табан 
күкте ҡара болоттар ҡапланы

НАТЯНУТЬСЯ сов. тартылыу, кирелеү, 
һуҙылыу; паруса натянулись елкәндәр кирелде 

НАУГАД нареч. тоҫмаллап, ныҡлап белмә
йенсә, ни булһа ла булыр тип, тәүәккәлләп; ид- 
тй наугад тоҫмаллап барыу

НАУГбЛЬНИК м мөйөшлөк; шкатулка с ме
таллическими наугольниками тимер мөйөш
лөктәр менән яһалған ҡумта

НАУГбЛЬНЫЙ, -ая, -ое мөйөшкә ҡуйыла 
торған, мөйөшкә ҡуйылған (төшөрөлгән); на
угольные украшения на переплёте кнйги китап 
тышының мөйөшөнә төшөрөлгән биҙәктәр

НАУДАЛУЮ нареч.; разг. дыуамал ҡыйыу
лыҡ менән; ринуться наудалую дыуамал ҡыйыу
лыҡ менән ташланыу

НАУДАЧУ нареч. уйлап-нитеп тормай(ынса), 
тәүәккәлләп, ни булһа ла булыр тип; идтй на
удачу ни булһа ла булыр тип барыу

НАУДИТЬ сов. кого-что (ҡармаҡ менән) то
тоу (тотоп алыу); наудйть ведро лещёй бер 
күнәк ҡорман балығы тотоу

НАУЖИВАТЬ несов. см. наудйть 
НАУКА ж 1. фән, ғилем; естественные науки 

тәбиғәт фәндәре; Академия наук РБ БР фәндәр 
академияһы 2. (назидание, урок) һабаҡ, ғибрәт; 
это тебе наука был һиңә һабаҡ

НАУКООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое фәнгә оҡшаш, 
фәнни һымаҡ; наукообразные сочинения фәнгә 
оҡшаған яҙмалар

НАУСЬКАТЬ сов. кого-что', разг. һөсләү, 
һөсләтеү, һөскөртөү; науськать собаку этте 
һөскөртөү

НАУСЬКИВАТЬ несов. см. науськать
НАУСЬКИВАТЬСЯ несов. страд. от 

науськивать
НАУТЕК нареч.', разг. һыҙыу, тайыу, үксә 

ялтыратыу
НАУТРО нареч. иртәгә, иртән, иртәгәһенә, 

иртәнсәккә; договорйться о встрече наутро 
иртәнсәккә осрашыу тураһында һүҙ ҡуйышыу 

НАУЧИТЬ сов. кого-что, чему и с неопр. 
1. өйрәтеү; научйть ребёнка считать баланы 
һанарға өйрәтеү 2. разг. (подговоритъ) ҡотор
тоу, өйрәтеү; научйть плохому насарға ҡотортоу 
3. (заставитъ понятъ) инандырыу, өйрәтеү; 
жизнь научит многому тормош күпкә өйрәтер 

НАУЧИТЬСЯ сов. чему и с неопр. өйрәнеү; 
научиться читать уҡырға өйрәнеү

НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ, -ая, 
-ое ғилми-тикшеренеү ...ы; научно-исследова
тельский институт ғилми-тикшеренеү институты 

НАУЧНО ПОПУЛЯРНЫЙ, ая, ое фән 
ни популяр; научно-популярный фильм фән 
ни-популяр фильм

НАУЧНО ПРАКТИЧЕСКИЙ, ая, ое гил
ми ғәмәли; научно практическая конференция
ғилми-ғәмәли конференция

НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ, ая, ое
ғилми-етештереү ...ы; научно-производственное 
объединение ғилми-етештереү берекмәһе

НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКИЙ, ая, ое гил 
ми-техник, фәнни-техник; научно технйческий 
прогресс ғилми-техник прогресс; научно тех 
нйческая литература фәнни-техник әҙәбиәт 

НАУЧНО ФАНТАСТИЧЕСКИЙ, ая, ое 
ғилми фантастик; научно фантастический роман 
гилми-фантастик роман

НАУЧНО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ, ая, 
-ое гилми-эксперименталь, фәнни һынауҙар үтә 
торған; научно-экспериментальная база гил 
ми-эксперименталь база

НАУЧНЫЙ, -ая, -ое фәнни, ғилми; научный 
работник ғилми хеҙмәткәр; научная теория гил 
ми теория; научное учреждение ғилми учреж
дение

НАУШНИК м  и НАУШНИЦА Ж ', разг. (до
носчик и доносчица) ошаҡсы, ғәйбәтсе

НАУШНИКИ мн. (ед. наушник м) 1. ҡо
лаҡса, ҡолаҡсын; шапка с наушниками ҡолаҡ
сын бүрек 2. радио, наушник; надеть наушники 
наушник кейеү

НАУШНИЧАТЬ несов.', разг. ошаҡлау, ғәй
бәт һөйләү

НАУШНИЧЕСТВО с; разг. ошаҡ йөрөтөү, 
ошаҡсан, ғәйбәт (һүҙ) йөрөтөү

НАФАБРИКОВАТЬ сов. что, чего әҙерләү, 
баҫып сығарыу, уйлап сығарыу, таратыу, яһау; 
нафабриковать фалынйвых документов ялған 
документ әҙерләү

НАФАНТАЗИРОВАТЬ сов. что и без доп.', 
разг. юҡ нәмәләр (юҡ-бар) уйлап сығарыу; на 
фантазйровать разных небылйц төрлө юҡ бар 
уйлап сығарыу

НАФТАЛЙН м нафталин; пересыпать шубу 
нафталйном тунға нафталин һибеү

НАФТАЛИННЫЙ и НАФТАЛИНОВЫЙ,
-ая, -ое нафталин ...ы; нафталинный запах наф
талин еҫе

Н АФ ТбЛ м нафтол (химик берләшмә) 
НАХАЛ м\ разг. оятһыҙ (һөмһөҙ, битһеҙ) ир- 

ат; нахалка ж оятһыҙ (һөмһөҙ, битһеҙ) ҡатын-ҡыҙ 
НАХАЛЬНИЧАТЬ несов.', разг. оятһыҙла

ныу, һөмһөҙләнеү
НАХАЛЬНЫЙ, -ая, -ое оятһыҙ, һөмһөҙ; на

хальный вид оятһыҙ ҡиәфәт



НАХОХЛИВАТЬ
НАХАЛЬСТВО с оятһыҙлыҡ, һөмһөҙлөк; 

проявлять нахальство оятһыҙлыҡ күрһәтеү 
НАХВАЛИВАТЬ несов. см. нахвалить
НАХВАЛИТЬ сов. кого-что; разг. үтә (ныҡ) 

маҡтау, маҡтап ташлау; нахвалить ученика 
уҡыусыны үтә ныҡ маҡтап ташлау

НАХВАЛИТЬСЯ сов.; разг. 1. (нахвастать
ся) маҡтаныу, шапырыныу; нахвалйться на весь 
мир бар донъяға шапырыныу 2. кем-чем (с от
рицанием и обычно с гл. “мочь”) маҡтанып бөтә 
алмау; не мог нахвалйться свойми детьмй бала 
ларын маҡтап бөтә алмай

НАХВАСТАТЬ сов.; разг. (артыҡ) маҡтау, 
шапыртыу

НАХВАСТАТЬСЯ сов.; разг. (артыҡ) маҡта
ныу, шапырыныу; нахвастаться зря һис юҡҡа 
күп шапырыныу

НАХВАТАТЬ сов. что, чего; разг. 1. прям. 
йыйыу, йыйып алыу, тотоп алыу, алып ҡалыу 
(ҡуйыу); нахватать гостйнцев күстәнәс йыйып 
алыу 2. перен. өҫтән-мөҫтән (унан-бынан) алыу; 
нахватать знаний өҫтән-мөҫтән генә белем алыу 

НАХВАТАТЬСЯ сов.; перен., разг. см. на
хватать 2

НАХВАТЫВАТЬ несов. см. нахватать 
НАХВАТЫВАТЬСЯ несов. 1. см. нахва

таться 2. страд, от нахватывать
НАХЙМОВЕЦ м нахимовсы 
НАХЙМОВСКИЙ: Нахймовское учйлище

Нахимовсылар училищеһы (хәрби-диңгеҙ учи
лищеһы)

НАХЛЁБНИК м (приживальщик) кешелә 
(кеше елкәһендә) йәшәүсе, әрәмтамаҡ

НАХЛЕСТАТЬ сов. кого-что; разг. сы 
быҡлау, сыбыртҡылау, ҡамсылау; нахлестать 
лошадь атты сыбыртҡылау

НАХЛЕСТАТЬСЯ сов.; прост, туйғансы са
быныу; нахлестаться веником миндек менән 
туйғансы сабыныу

НАХЛЕСТЫВАТЬ несов. 1. см. нахлестать 
2. ҡойоу, яуыу; дождик снова начинал нахлёс
тывать ямғыр яңынан ҡоя башланы

НАХЛЁСТЫВАТЬСЯ несов. 1. см. нахлес
таться 2. страд, от нахлёстывать 1

НАХЛОБУЧИВАТЬ несов. см. нахлобучить 
НАХЛОБУЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. нахло

бучиться 2. страд, от нахлобучивать
НАХЛОБУЧИТЬ сов. что; разг. (о головном 

уборе) батырып (төшөрөп) кейеү; нахлобучить 
шапку бүректе батырып кейеү

НАХЛОБУЧИТЬСЯ сов.; разг. (о головном 
уборе) маңлайына төшөп тороу (төшөү), маңлай
ын ҡаплап тороу

НАХЛОБУЧКА ж; разг. ҡаты шелтә, ныҡ 
әрләнеү; получйть нахлобучку ҡаты шелтә алыу 

НАХЛбПАТЬ сов. кого-что; разг. шапылда
тып (сапылдатып, сәпелдәтеп) һуғыу, һуҡҡылау;

нахлопать озорного ребёнка шаян баланы ша 
пылдатып һуҡҡылау

НАХЛЫНУТЬ сов. 1. (о жидкостях, газах, 
запахах и т.д.) урғылып килеп сығыу (бәре
леү), эркелеп килеп менеү; волна нахлынула на 
берег тулҡын ярға урғылып килеп бәрелде 2. пе
рен. солғап алыу; мысли нахлынули уйҙар 
солғап алды 3. (о людях) ябырылыу, ябырылып 
килеп тулыу (сығыу); толпа нахлынула халыҡ 
ябырылып килеп тулды

НАХМУРЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от на
хмурить 2. прил. (сурово, угрюмо наморщен
ный) йыйырылған, йәмрәйгән, сытырайған; на
хмуренный лоб йыйырылған маңлай 3. прил. 
(мрачный) һөмһөрө ҡойолған, сытырайған, ҡа
райған, ҡара янған; нахмуренный вид һөмһөрө 
ҡойолған ҡиәфәт

НАХМУРИВАТЬ несов. см. нахмурить 
НАХМУРИВАТЬСЯ несов. см. нахмуриться
НАХМУРИТЬ сов. что йыйырыу, емереү, 

төйөү, сытырайыу; нахмурить брови ҡаш емереү 
НАХМУРИТЬСЯ сов. 1. йыйырыу, йәмрә

йеү, сырай һытыу; он нахмурился ул сырай һыт
ты 2. перен. (о небе, о погоде и т.п.) болотлау, 
боҙолоу, ҡараңғыланыу; день нахмурился көн 
боҙолдо

НАХОДИТЬ I несов. см. найти I 
НАХОДЙТЬ II несов. см. найтй II 
НАХОДИТЬСЯ I несов. 1. см. найтись

2. (бытъ расположенным, пребывать) -д а /-дә 
тороу (булыу), урынлашыу; школа находится в 
центре города мәктәп ҡала үҙәгендә урын
лашҡан 3. страд, от находйть I

НАХОДИТЬСЯ II сов.; разг. туйғансы 
(арығансы) йөрөү, йөрөп арыу (туйыу)

НАХбДКА ж 1. (вещь) табылдыҡ, табылған 
нәмә; ценная находка ҡиммәтле табылдыҡ 2. пе
рен. табыш, асыш; это большая находка для 
театра театр өсөн был ҙур табыш

НАХбДЧИВОСТЬ ж тапҡырлыҡ, зирәклек, 
сослоҡ, осҡорлоҡ; проявить находчивость 
тапҡырлыҡ күрһәтеү

НАХбДЧИВЫ Й, -ая, -ое тапҡыр, зирәк, сос, 
осҡор; находчивый человек осҡор кеше; на
ходчивый ответ тапҡыр яуап

НАХОЖДЁНИЕ с 1 . см. находйть I 1; нахож
дение ответа яуап табыу 2. см. находйться I 2; 
место нахождения руды мәғдән (ятҡылығы) 
булған урын

НАХОЗЙЙНИЧАТЬ сов.; разг. хужа булып 
алыу; нахозяйничать в чужом доме кеше өйөндә 
хужа булып алыу

НАХбХЛЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от на
хохлить 2. прил. (о птицах) йөнөн тырпайтҡан, 
ҡабарынған; нахохленный индюк ҡабарынған 
күркә 3. прил.; перен. (о человеке) ҡараңғы сы
райлы, сырайы һытыҡ (боҙолған), асыулы 

НАХбХЛИВАТЬ несов. см. нахохлить



НАХОХЛИВАТЬСЯ
НАХбХЛИВАТЬСЯ несов. см. нахохлиться
НАХбХЛИТЬ сов. что (о птицах) тырпай

тыу, ҡабартыу, өрпәйтеү, торғоҙоу; нахохлить 
пёрья йөндәрен (ҡанаттарын) тырпайтыу

НАХбХЛИТЬСЯ сов. 1. (о пт ицах) йөнөн 
(ҡанатын) тырпайтыу, ҡабарыныу 2. перен., 
разг. (о человеке) сырай һытыу, йөҙ йәмрәйтеү 

НАХОХОТАТЬСЯ сов.; разг. көлөү, туйған
сы (эс ҡатҡансы) көлөү; нахохотаться до слёз 
күҙҙән йәш сыҡҡансы көлөү

НАЦАРАПАТЬ сов. что; разг. 1. (царапая, 
начертитъ, написать) тырнап (сыйып) яҙыу, 
сыймаҡлау 2. (написать неразборчиво, неуме
ло) арлы-бирле яҙыу, һыҙғылау, насар итеп 
яҙыу

НАЦЕДИТЬ сов. что, чего ағыҙып алыу, 
һөҙөп (һарҡытып) алыу; нацедить молока һөт 
һөҙөп алыу

НАЦЕДИТЬСЯ сов. ағыу, һарҡыу, ағып 
(һарҡып) йыйылыу; нацедилось полстакана во
ды ярты стакан һыу һарҡҡан

НАЦЁЖИВАТЬ несов. см. нацедйть 
НАЦЁЖИВАТЬСЯ несов. 1. см. нацедйться 

2. страд, от нацеживать
НАЦЁ ЛЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от на

целить 2. прил. йүнәлтелгән; нацеленная на ус
пех работа уңышҡа йүнәлтелгән эш 

НАЦЁЛИВАТЬ несов. см. нацелить 
НАЦЕЛИВАТЬСЯ несов. 1. см. нацелиться 

2. страд, от нацеливать
НАЦЁЛИТЬ сов. 1. что төбәү, төҙәү, тоҫҡау; 

нацелить ружьё мылтыҡ төбәү 2. кого-что; пе
рен., разг. йүнәлдереү, йүнәлтеү; нацелить вни
мание иғтибар йүнәлтеү

НАЦЕЛИТЬСЯ сов. 1. в кого-что и без доп. 
(прицелит ься) төбәү, төҙәү, тоҫҡау, күҙәү 2. на 
что, с неопр. и без доп.; перен. йыйыныу; на
целиться уехать китергә йыйыныу

НАЦЕЛО нареч.; разг. тотош, тотошлай, ту
лыһынса, бөтөнләй; лёд нацело растаял боҙ то
тошлай ирегән; нацело забыть бөтөнләй онотоу 

НАЦЕНКА ж; торг, өҫтәмә (өҫтәлгән) хаҡ; 
наценка на товары тауарҙарға өҫтәлгән хаҡ 

НАЦЕПИТЬ сов. что 1. элеү, эләктереү, 
тағыу; нацепить вёдра на колья забора 
биҙрәләрҙе ҡойма бағаналарына элеү 2. разг. 
тағыу, ҡаҙау; нацепить булавку төйрәүес ҡаҙау; 
нацепйть медали миҙалдарҙы тағыу 

НАЦЕПЛЙТЬ несов. см. нацепйть 
НАЦЕПЛЯТЬСЯ несов. страд, от на

цеплять
НАЦИЗМ м  нацизм; бороться против на 

цйзма нацизмға ҡаршы көрәшеү
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ж национализация, 

национализациялау; национализация землй ерҙе 
национализациялау

НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ сов., несов. что 
национализациялау

НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬСЯ 1 . сов., несов. 
национализацияланыу, национализация яһалыу 
2. только несов. страд, от национализйровать 

НАЦИОНАЛИЗМ м  милләтселек 
НАЦИОНАЛИСТ м  и НАЦИОНАЛЙСТКА 

ж милләтсе
НАЦИОНАЛИСТЙЧЕСКИЙ и НАЦИОНА 

ЛИСТИЧНЫЙ, -ая, -ое милләтселек ...ы , 
милләтселәргә хас; националистйческие взгляды 
милләтселәргә хас ҡараштар

НАЦИОНАЛЙСТСКИЙ, ая, ое милләт 
селәр ...ы; националйстская организация мил 
ләтселәр ойошмаһы

НАЦИОНАЛЬНО О СВОБОДЙТЕльный,
-ая, -ое милли-азатлыҡ ...ы; национально осво 
бодйтельное движение милли-азатлыҡ хәрәкәте 

НАЦИОНАЛЬНО П АТРИ ОТИ ЧЕСКИ Й, 
-ая, -ое милли-патриотик; национально патрио 
тйческие сйлы милли-патриотик көстәр

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ ж 1. милләт; люди 
разных национальностей төрлө милләт кешеләре
2. миллилек; национальность искусства сән 
ғәттең миллилеге

НАЦИОНАЛЬНЫЙ, ая, ое милли; нацио 
нальный вопрос милли мәсьәлә; национальное 
движение милли хәрәкәт; национальные обычаи
милли ғөрөф-ғәҙәттәр (йолалар); национальное 
государство милли дәүләт 

НАЦЙСТ м  нацист
НАЦИСТСКИЙ, -ая, -ое нацист ...ы; на 

цйстская организация нацистар ойошмаһы
НАЦИЯ ж милләт; права наций милләттәрҙең 

хоҡуҡтары ♦ Организация Объединённых 
Наций (ООН) Берләшкән Милләттәр Ойош
маһы (БМ О )

НАЦМЕНЬШ ИНСТВб с; разг. (н а ц и о 
нальное меньш инст во) аҙ(һанлы ) милләт, 
аҙсылыҡ

НАЧАДИТЬ сов. чем и без доп. һөрөм (еҫ) 
сығарыу, һөрөмләп бөтөрөү, еҫ менән тултырыу; 
начадйть в избе табаком өйҙө тәмәке еҫе менән 
тултырыу

НАЧАЛО с  1. баш; начало путй юл башы; на
чало улицы урам(дың) башы; начало учебного 
года уҡыу йылының башы 2. (источник, основа 
чего-л.) баш, башланғыс, нигеҙ; начало органи
зации движения хәрәкәтте ойоштороуҙың нигеҙе
3. мн. начала нигеҙ(ҙәр); на началах равенства 
тигеҙ хоҡуҡлылыҡ нигеҙендә ♦ под началом 
чьим, у  кого ҡулы аҫтында; (попасть, поступить 
и т.п.) под начало чьё ҡул аҫтына, етәкселегенә 
(инеү, эләгеү)

НАЧАЛЬНИК м  башлыҡ, етәксе, начальник, 
түрә; начальник отдела бүлек башлығы

НАЧАЛЬНИЧЕСКИЙ, ая, ое 1. башлыҡ 
...ы; начальническая должность башлыҡ вази 
фаһы 2. башлыҡтарса, башлыҡтарға хас, ҡырҡа; 
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НАЧИНАТЬ
начальническая строгость башлыҡтарға хас та 
лапсанлыҡ

НАЧАЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (тәү) баштағы, 
тәүге; начальный перйод тәүге осор 2. (первона
чальный, низший) башланғыс; начальные клас
сы башланғыс синыфтар

НАЧАЛЬСТВЕННЫЙ, ая, ое см. начальни 
ческий 2

НАЧАЛЬСТВО с 1. собир. башлыҡтар, етәк
селәр; высшее начальство юғары башлыҡтар 
2. разг. башлыҡ, етәксе; распоряжение на
чальства етәксе(нең) күрһәтмәһе 3. етәкселек; 
принять начальство над отделом бүлек менән 
етәкселек итеүҙе ҡабул итеү; служить под на
чальством чьим-л. берәцҙең етәкселеге аҫтында 
хеҙмәт итеү

НАЧАЛЬСТВОВАТЬ несоә. идара (етәксе
лек) итеү, башлыҡ булып тороу; начальствовать 
над охраной ҡарауылсылар өҫтөнән башлыҡ бу
лып тороу

НАЧАЛЬСТВУЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. ида
ра (етәкселек) итеүсе, башлыҡ (етәксе) булып 
тороусы 2. прил. етәксе ...ы, команда ...ы; на
чальствующий состав армии армияның команда 
составы

НАЧАТЬ сов. 1. что и с неопр.; в разн. знач. 
башлау, тотоноу, керешеү; начать урок дәрес ба
шлау; начать петь йырлай башлау 2. что, с ко- 
го-чего башлап ебәреү; начать день с зарядки 
көндө зарядканан башлап ебәреү

НАЧАТЬСЯ сов. что, с чего и без доп. баш
ланыу, башланып китеү; начался новый 
учебный год яңы уҡыу йылы башланды; вос
кресный день начался с лыжной прогулки 
йәкшәмбе көн саңғыла йөрөү менән башланып 
китте

НАЧДИВ м (начальник дивизии) дивизия на
чальнигы

НАЧЕКАНИВАТЬ несов. см. начеканить
НАЧЕКАНИТЬ сов. что сүкеп (һуғып) 

һырлау, биҙәк төшөрөп яһау
НАЧЕКУ нареч. һаҡ, уяу, әҙер; быть начеку 

әҙер булыу
НАЧЕРКАТЬ и н а ч ё р к а т ь  сов.', разг. 

1. что, чего һыҙғылап бөтөү, сыйып (сый
маҡлап) бөтөү (ташлау), сыймаҡлау; начеркать 
линии һыҙыҡтар сыймаҡлау 2. (небрежно напи
сать, нарисовать) тиҙ-тиҙ генә һыҙғылау 
(яҙыу), һыҙғылап (яҙып) ташлау; начеркать 
письмо тиҙ-тиҙ генә хат һыҙғылап ташлау

НАЧЁРКИВАТЬ несов. см. начеркать 1
НАЧЁРКИВАТЬСЯ несов. страд, от начёр

кивать
НАЧЕРНИТЬ сов. что ҡарайтыу, ҡараға 

буяу^
НАЧЕРНО нареч. ҡараға, ҡаралама итеп; на

писать начерно ҡаралама итеп яҙыу
НАЧЕРНЙТЬ несов. см. начернить

НАЧЁРПАТЬ и разг. НАЧЕРПАТЬ сов. что, 
чего и без доп. һоҫоп (батырып, сумырып) алыу; 
начерпать воды һыу һоҫоп алыу

НАЧЁРПЫВАТЬ несов. см. начерпать 
НАЧЕРПЫВАТЬСЯ несоә. страд, от на

черпывать
НАЧЕРТАНИЕ с 1. высок, см. начертать

2. (очертание) яҙылыш, һүрәт, һын; начертание 
букв хәрефтәрҙең яҙылышы

НАЧЕРТАТЕЛЬНЫЙ: начертательная гео 
мётрия һыҙма геометрия

НАЧЕРТАТЬ сов. что; высок. 1. (написать) 
яҙыу; начертать клятвенные слова ант һүҙҙәре 
яҙыу 2. перен. (наметить, указать) билдәләү, 
билдәләп ҡуйыу, күрһәтеү; начертать путь юл 
күрһәтеү

НАЧЕРТАТЬСЯ сов.; высок, һаҡланыу; на
чертаться в памяти хәтерҙә һаҡланыу

НАЧЕРТИТЬ сов. что һыҙыу, һыҙып әҙер
ләү; начертйть много чертежей бик күп һыҙма 
лар һыҙыу

НАЧЕРЧИВАТЬ несов. см. начертить 
НАЧЕРЧИВАТЬСЯ несов. страд, от на

черчивать
НАЧЁС м 1. см. начесать начёсывать

2. (ворс) ѳлпѳ, ѳбѳрѳ; густой начёс ҡуйы ѳбѳрѳ
3. спец, бәйләм 4. разг. (способ расчесывания 
волос) ҡабартылған (сэс); причёска с начёсом 
ҡабартылған сэс 5. тырналған урын; начёс на 
шее муйында тырналған урын

НАЧЕСАТЬ сов. 1. что, чего; в разн. знач. 
тарау, тарап төшөрөү (алыу), тәрәшләү; наче
сать льна етен тәрәшләү; начесать козьего пуха 
дебет тарап алыу; начесать волосы на лоб сәсте 
маңлайға тарап төшөрөү 2. что; разг. тырнап 
йәрәхәтләү; начесать до крови щёку яңаҡты 
тырнап ҡанатыу

НАЧЁСТЬ соө.; бухг. раҫланмаған сығымды 
кире ҡайтарып алыу (тотоп алып ҡалыу), өҫтөнә 
сығарыу; начесть с жалованья эш хаҡынан то
топ алып ҡалыу

НАЧЕСЫВАТЬ несов. см. начесать
НАЧЕСЫВАТЬСЯ несоә. страд, от начё

сывать
НАЧЕТ м; бухг. начёт (раҫланмаган сығым

ды ҡаплау өсөн кире ҡайтарып бирелергә те
йешле аҡса)

НАЧЁТНИЧЕСТВО с хәреф ятлау (уҡыған
ды аңламайынса ятлап алынған белем) 

НАЧЁТЧИК м хәреф ятлаусы 
НАЧИНАНИЕ с 1. см. начинать 2. баш 

ланғыс, инициатива; поддержать начинания мо
лодого учителя йәш уҡытыусының башланғыс
тарын хуплау

НАЧИНАТЕЛЬ м башлаусы, башлап ебә
реүсе, нигеҙ һалыусы, инициатор; начинатель 
полезных дел файҙалы эштәрҙе башлап ебәреүсе 

НАЧИНАТЬ несов. см. начать
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НАЧИНАТЬСЯ
НАЧИНАТЬСЯ н е с о в .  1. см . начаться 

2. ст р а д , от  начинать
НАЧИНАЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от  начи

нать 2. п рил. яңы башлаусы, яңы башлап тото
ноусы, йәш, тәжрибәһеҙ; начинающий писатель 
йәш яҙыусы 3. в  зн а ч . сущ . начинающий м и на
чинающая ж  башлап тотоноусы, өйрәнә башлау
сы; учебник для начинающих өйрәнә башлаусы
лар өсөн дәреслек

НАЧИНАЯ 1. д е еп р . от  начинать 2. п р ед л о г  
с  р о д . п. ( в  соч ет ан и и  с  п р ед л о гам и  “с” и “о т ”) 
башлап; начиная с первого сентября беренсе 
сентябрҙән башлап

НАЧЙНИВАТЬ н ес о в . см. начинйть II
НАЧИНИТЬ I с о в . чт о, чем  (эсенә) тулты

рыу (һалыу), тултырып яһау; начинйть пирогй 
грибами бәлешкә бәшмәк һалыу

НАЧИНИТЬ II с о в . чт о, ч е г о ; р а з г .  1. (п о ч и 
нит ъ) ямаштырыу, ямап ҡуйыу; начинйть много 
носков ойоҡбаштар ямап ҡуйыу 2. (очи н и т ъ)  
ослау, ослап ҡуйыу (ташлау); начинйть каранда
шей ҡәләмдәр ослап ҡуйыу

НАЧИНКА ж  1. см. начинйть I начинять 
2. эс, л ы / ле; начйнка пирога бәлеш эсе; пирог 
с мясной начйнкой итле бәлеш

НАЧЙНОЧНЫЙ , -ая, -ое эсенә һалына 
торған; начйночное мясо бәлеш эсенә һалына 
торған ит

НАЧИНЙТЬ н ес о в . см. начинйть I
НАЧИРКАТЬ с о в . чт о, ч е г о ; р а з г .  (сп и ч ек )  

һыҙып бөтөрөү, һыҙғылау; начиркать полко- 
робки спйчек ярты ҡап шырпы(ны) һыҙып 
бөтөрөү

НАЧИСЛЕНИЕ с 1. см. начислить начис 
лять 2. б у х г . (сум м а) өҫтәп иҫәпләнгән сумма, 
өҫтәлгән сумма; начисления на заработную 
плату эш хаҡына өҫтәлгән сумма

НАЧИСЛИТЬ с о в . чт о; б у х г . иҫәпләп өҫтәү 
(сығарыу, яҙыу); начислить проценты иҫәпләп 
процент өҫтәү; начйслить заработную плату эш 
хаҡын иҫәпләп яҙып ҡуйыу

НАЧИСЛЙТЬ н ес о в . см. начислить 
начислйться н е с о в .  с т р а д , от . на

числять
НАЧИСТИТЬ с о в .  1. чт о , ч е г о  әрсеү, 

таҙалау, ҡырыу, әрсеп (таҙартып, ҡырып) ҡуй
ыу; начйстить картошки картуф әрсеп ҡуйыу 
2. чт о; р а з г .  (вы чи ст и т ъ ) таҙартыу; начйстить 
сапогй итекте таҙартыу

НАЧИСТО н а р еч . 1. р а з г .  таҙа, тап-таҙа, аҡ, 
аҡҡа; начисто выбелить избу өйҙө аҡҡа буяп 
сығыу; перепйсывать начисто таҙаға күсереп 
яҙыу 2. (р еш и т е л ь н о )  бөтөнләй(гә), ҡәтғи 
рәүештә; начисто отказаться платить түләүҙән 
ҡәтғи рәүештә баш тартыу

НАЧИСТОТУ нареч.', р а з г .  ысын күңелдән, 
йәшермәй(енсә), асыҡтан-асыҡ, туранан-тура; 
поговорйть начистоту асыҡтан-асыҡ һөйләшеү

НАЧИСТУЮ нареч.', р а з г .  1. см. начисто 
2. см. начистоту

НАЧИТАННОСТЬ ж  уҡымышлы (белемле) 
булыу

НАЧЙТАННЫЙ, -ая, -ое күп уҡыған, 
уҡымышлы, белемле; начитанный человек күп 
уҡыған кеше

НАЧИТАТЬ с о в . 1. что\ р а з г .  уҡыу, уҡып 
сығыу; начитать за год много книг бер йылда 
бик күп китап уҡып сығыу 2. чт о; т ех . (п р о ч и 
т ат ь д л я  з ву к о за п и с и )  яҙҙырыу өсөн уҡыу 

НАЧИТАТЬСЯ с о в . күп уҡыу, уҡып туйыу; 
начитаться романов бик күп романдар уҡыу; не 
могу начитаться уҡып туя алмайым 

НАЧЙТЫВАТЬ I н ес о в . см. начёсть 
НАЧЙТЫВАТЬ II н ес о в . см. начитать 
НАЧЙТЫВАТЬСЯ I н ес о в . ст р а д , от  на 

чйтывать I
НАЧЙТЫВАТЬСЯ II н ес о в . ст р а д , от  на 

чйтывать II
НАЧИХАТЬ сов.', р а з г .  1. сөскөрөп сәсрәтеү 

(бысратыу) 2. т ольк о н еоп р . ком у в  зн а ч . ск а з .;  
п рост , иғтибар итмәү, барыбер тип һанау 

НАЧИЩАТЬ н ес о в . см. начйстить 
НАЧИЩАТЬСЯ н ес о в . 1. см. начиститься 

2. ст р а д , от  начищать
НАЧУДИТЬ с о в . ;  р а з г .  әкәмәтләнеү, йүләр

лек эшләп ташлау, йүләрләнеү
НАШ м (наша ж , наше с) м ест . 1. беҙҙең; 

наши желания беҙҙең теләктәр(ебеҙ); наши ро
дители беҙҙең ата-әсәләр 2. в  зн а ч . сущ . наше с; 
р а з г .  үҙебеҙҙеке, беҙҙеке; наше никуда не уйдёт 
беҙҙеке бер ҡайҙа ла китмәҫ (юғалмаҫ) 3. в  зн ач . 
сущ . наши м н.; р а з г .  беҙҙекеләр; наши приехали 
беҙҙекеләр килгән (ҡайтҡан) 4. в  зн а ч . сущ . наш 
м и наша ж ; п рост , башлыҡ (х у ж а , ет әк се  
Һ .6 .) ; наш не любит опаздывающих беҙҙең хужа 
һуңлап килеүселәрҙе яратмай ♦ наш брат беҙҙең 
ағай-эне, беҙҙең кеше (халыҡ); наша берёт 
(возьмёт, взяла) өҫтөнлөктө беҙ алабыҙ (ал
дыҡ), беҙ еңәбеҙ (еңдек), беҙҙеке еңә (енде); 
наше вам! п р ост ., ш ут л. сәләм бирҙек! (и ҫән -  
л әш ец  м әғән әһ ен д ә) ; и нашим и вашим ике яҡҡа 
ла ярарға тырышыу; по нашему беҙҙеңсә 

НАША ж  м ест . см. наш 
НАШАЛИТЬ с о в .  шаярыу, шаянлыҡтар 

(шуҡлыҡтар) эшләп ташлау, шаярып ташлау 
НАШАЛИТЬСЯ с о в . ;  р а з г .  туйғансы шая

рыу, шаярып туйыу; дети за день нашалйлись 
балалар көн(ө) буйы шаярып туйҙылар 

НАШАРИВАТЬ н ес о в . см. нашарить 
НАШАРИТЬ с о в . ;  р а з г .  һәрмәп (һәрмәләп, 

һәрмәнеп) эҙләп табыу; нашарить звонок һәрмәп 
звонокты эҙләп табыу

НАШАТЫРНЫЙ, -ая, -ое нишатыр ...ы, ни
шатырлы; нашатырный спирт нишатыр спирты 

НАШАТЫРЬ м нишатыр (1. химик м ат д ә  
2. һ өй л . н и ш ат ы р сп и р т ы )



НАШВЫРИВАТЬ несов. см. нашвырять 
НАШВЫРЙТЬ сов. что; разг. ырғытыу, та

шлау, ташлап туҙҙырыу (тултырыу); нашвырять 
камней күп таш ырғытыу 

НАШЕ с мест. см. наш
НАШЕЛУШИТЬ сов. что, чего\ разг. әрсеү, 

ҡабығын һыҙырыу, әрсеп (һыҙырып) ҡуйыу, 
һурҙыртыу; нашелушить сёмечек көнбағыш 
һурҙыртыу

НАШЕПТАТЬ сов. 1. что и без доп. бышыл
дау, шыбырлау, бышылдап (шыбырлап) һөйләү 
(һөйләп биреү); нашептать сердечные тайны 
йөрәк серҙәрен бышылдап ҡына һөйләп биреү 
2. (наклеветать) яла яғыу 3. устар, (внушитъ 
тайным образом) аҫтыртын ҡотортоу 4. на что; 
у cm. өшкөрөү

НАШЕПТАТЬСЯ сов.', разг. бышылдашыу 
(шыбырлашыу); вдоволь нашептаться с другом 
дуҫ менән туйғансы бышылдашыу

НАШЕПТЫВАТЬ несов. см. нашептать 
НАШЁПТЫВАТЬСЯ несов. страд, от на

шёптывать
НАШЁСТВИЕ с баҫып инеү, ябырылыу, яу 

булып килеү, һөжүм; нашествие завоевателей 
баҫҡынсыларҙың ябырылыуы 

НАШИ мн. мест. см. наш 
НАШИВАНИЕ с см. нашивать 
НАШИВАТЬ несов/, разг. от носйть 
НАШИВАТЬ несов. см. нашйть 
НАШИВАТЬСЯ несов. страд, от нашивать 
НАШИВКА ж 1. см. нашйть 2. (то, что на

шито) һыҙат (әйбер өҫтөнән биҙәк өсөн тегеп 
ҡуйылган тар туҡыма, кцн һ.б.) 3. әоен. 
билдә, билге (хәрби звание билдәһе)', нашйвки 
на рукавё еңдәге билдәләр; нашйвки ранений 
яраларҙы белдергән билгеләр

НАШ ИВНбЙ, -ая, -ое өҫтән тегелгән, өҫтән 
тегеп ҡуйылған, тышҡы; нашивной карман 
тышҡы кеҫә

НАШИНКОВАТЬ сов. что турау, турап ҡу
йыу (алыу, ташлау); нашинковать капусту 
кәбеҫтә турау

НАШ ИНКбВЫВАТЬ несов. см. нашинко
вать

НАШИНКбВЫВАТЬСЯ несов. страд, от 
нашинковывать

НАШИТЬ сов. 1. что (пришитъ) тегеп ҡуй
ыу; нашйть карман кеҫә тегеп ҡуйыу 2. что 
(күп итеп) тегеү, тегеп ҡуйыу, тегеп әҙерләп 
ҡуйыу; нашйть платьев күп итеп күлдәктәр те
геп ҡуйыу

НАШЛЕПАТЬ сов. кого; разг. сапылдата 
һуғыу, сәпәләп алыу, сикәләү; нашлёпать по ще
кам сикәләү

НАШПИЛИВАТЬ несов. см. нашпилить 
НАШПЙЛИВАТЬСЯ несов. страд, от на

шпиливать

НАЯДА
НАШПИЛИТЬ сов. кого-что ҡаҙап (элеп, 

беркетеп) ҡуйыу; нашпилить ленту на шляпу 
эшләпәгә таҫма ҡаҙап ҡуйыу

НАШТАМПОВАТЬ сов. что штамп һуғыу, 
штампылап ҡуйыу; наштамповать детали де
талдәр штампылап ҡуйыу

НАШТАМПбВЫВАТЬ несов. см. наштам
повать

НАШУМЁВШИЙ, -ая, -ее 1. прич. от нашу
меть 2. прил. (привлёкший внимание) донъя ша
улатҡан; нашумевший роман донъя шаулатҡан 
роман

НАШУМЁТЬ сов. 1. (произвести шум) та
уышланыу, шаулау, тауыш сығарыу (ҡуптарыу), 
шау ҡуптарыу 2. перен. (вызвать много раз
говоров) шаулатыу; нашуметь по всему городу 
бөтә ҡаланы шаулатыу

НАЩЕЛКАТЬ сов. что, чего', разг. ярыу, ва
тыу, ярып (ватып) ташлау; нащёлкать орехов 
сәтләүек ярыу; нащёлкать сёмечек көнбағыш 
ярыу

НАЩЕЛКИВАТЬ несов. 1. см. нащёлкать
2. чем\ разг. шартлатыу; нащёлкивать кнутом 
сыбыртҡы шартлатыу 3. (о птицах) һайрау; со
ловей нащёлкивает һандуғас һайрай

НАЩИПАТЬ сов. 1. что, чего йолҡоу, йол
ҡоп йыйыу; нащипать травы үлән йолҡоп йы
йыу 2. разг. семтеү, семтеп ауырттырыу; нащи
пать щёки битте семтеп ауырттырыу 

НАЩИПЫВАТЬ несов. см. нащипать 
НАЩЙПЫВАТЬСЯ несов. страд, от на

щипывать
НАЩУПАТЬ сов. что 1. һәрмәп (ҡапшап) та

быу; нащупать пульс пульсты ҡапшап табыу 
2. перен. табыу, эҙләп табыу; нащупать новые 
источники нефти яңы нефть сығанаҡтарын эҙләп 
табыу ♦ нащупать почву алдан юл (нигеҙ) табыу 

НАЩУПЫВАТЬ несов. см. нащупать 
НАЩУПЫВАТЬСЯ несов. страд, от на

щупывать
НАЭЛЕКТРИЗОВАТЬ сов. 1. что (заря

дитъ электричеством) электрлау, электрланды- 
рыу 2. кого-что', перен. тәьҫирләндереү, тәьҫир 
итеү, дәртләндереү; наэлектризовать зрйтелей 
тамашасыларҙы тәьҫирләндереү

НАЭЛЕКТРИЗОВАТЬСЯ сов. электрланыу 
НАЭЛЕКТРИЗбВЫВАТЬ несов. см. наэле

ктризовать
НАЭЛЕКТРИЗбВЫВАТЬСЯ несов. 1. см.

наэлектризоваться 2. страд, от наэлектри- 
збвывать

НАЯБЕДНИЧАТЬ сов. на кого-что и без. 
доп.; разг. ошаҡлау, яла яғыу

НАЯВУ нареч. өндә; видеть сон как наяву
өндәге кеүек төш күреү

НАЙДА ж наяда (грек мифологияһында йыл- 
галар һәм шишмәләр аллаһы)



НЕ
НЕ I частица 1. (для выражения полного от

рицания) -ма/-мә, -МЭЙ/-МӘЙ, -маҫ/-мәҫ; не 
пишет яҙмай; не знает белмәй; не поймёт аңла 
маҫ; не придёт килмәҫ; тебе его не одолеть һин
уны еңә алмаҫһың

2. (для придания неопределённости, непол
ного отрицания) түгел, -ма/-мэ; пиджак не пи
джак пинжәк тиһәң пинжәк түгел; сон не сон 
йоҡо йоҡо түгел; говорй не говорй әйттең ни, 
әйтмәнең ни

3. (при противопоставлении) түгел; не река, 
а гора йылға түгел, ә тау

4. (для придания или усиления утвердитель
ного значения) -ма/-мә түгел, -ма/-мэ; невоз
можно не сказать әйтмәй мөмкин түгел; нельзя 
не любить яратмай мөмкин түгел; как не 
вспомнишь об этом! нисек был турала иҫкә 
төшөрмәйһең!

5. (для выражения предположительности) 
түгел, -ма/-мэ; не сон ли это? төш түгелме 
был?; не нужен ли помощник? ярҙамсы 
кәрәкмәйме?

6. (в сочетании с предлогом “без” придаёт 
значение ограниченного утверждения) шаҡтай, 
-майынса/ мәйенсә түгел; не без радости шат
ланмайынса мөмкин түгел

7. (в сочетании с частицами “чуть", “едва" 
образует сочетания со значением возможнос
ти, допустимости) саҡ ҡына (аҙ ғына) 
-мау/-мәү (-май/-мәй) ҡалыу, -а/-ә яҙыу; я чуть 
было не упал мин йығыла яҙҙым; он едва не по 
гйб ул саҡ һәләк булмай ҡалды

8. (при глаголах на “-ся”, имеющих пристав
ку “на", обозначает невозможность, нежела
ние и т.п. прекратить действие) -ма/-мэ; мы 
не могли наговорйться беҙ һөйләшеп туя алма
ныҡ ♦ не настолько чтобы -маҫлыҡ/ мәҫлек 
(дәрәжәлә) түгел; он не настолько болен, чтобы 
не прийтй на работу ул эшкә килмәҫлек ауырыу 
түгел; не то ..., не то әллә..., әллә; не то снег, 
не то дождь әллә ҡар, әллә ямғыр; не только ..., 
но и ғына түгел, д а /  дә; не только дети, но и 
взрослые балалар ғына түгел, ололар ҙа; не что 
иное, как ғына, башҡа бер ни түгел; тем не 
мёнее шулай булһа ла, шулай булыуға ҡара
маҫтан; хотя (и) не ..., но (однако) маһа 
л а /  мәһә лә; хотя и не соглашается, но пони
мает риза булмаһа ла аңлай; не столько ..., 
сколько -дан/-дән, -ҙан/-ҙән бигерәк; он не 
столько умён, сколько находчив ул аҡыллы бу 
лыуҙан бигерәк тапҡыр

НЁ II (всегда под ударением', в сочетании с 
предлогами является отделяемой частью мес
тоимений “некого", “нечего") юҡ; не с кем по
говорить һөйләшер кеше юҡ

Н Е... приставка (исем йәки сифат яһалы
шында ҡулланып, тцбәндәге мәгәнәләрҙе аңла
та: 1. һцҙҙең белдергән мәгәнәһенә ҡапма-ҡар

шы мәгәнәне, мәҫ., неправда ялған; нёдруг до
шман; недобрый уҫал 2. “тцгел", “-һыҙ/-һеҙ”, 
“-һыҙлыҡ/-һеҙлек" мәгәнәләрен, мәҫ., неболь
шой ҙур түгел; невнимательный иғтибарһыҙ; не
виновность ғәйепһеҙлек; неволя ирекһеҙлек) 

НЕАДЕКВАТНЫЙ, -ая, -ое 1. тиңдәш (бер 
тиң, бер иш) булмаған, тура (тапҡыр) килмәгән
2. проф. нормаль булмаған, ғәҙәти булмаған; не
адекватная реакция ғәҙәти булмаған реакция

НЕАККУРАТНОСТЬ ж  йыйнаҡһыҙлыҡ, 
ыҡсым (бөхтә) булмау, әрпешлек, шапшаҡлыҡ, 
һәпрәлек, насар башҡарылғанлыҡ; неакку
ратность ребёнка баланың йыйнаҡһыҙлығы; не
аккуратность работы эштең насар башҡарылған- 
лығы (башҡарылышы)

НЕАККУРАТНЫЙ, -ая, -ое 1. (неисполни
тельный) тәртипкә буйһонмаусан, тәртипһеҙ, 
ваҡытында эшләнмәгән; неаккуратный пла
тельщик налога һалымды ваҡытында түләмәгән 
кеше 2. разг. (небрежно сделанный) еренә етке
релмәгән, арамъя; неаккуратный рисунок еренә 
еткерелмәгән һүрәт 3. (неопрятный) шапшаҡ, 
һәпрә, әрпеш; неаккуратный мальчик шапшаҡ 
малай

НЕАКТУАЛЬНЫЙ, -ая, -ое актуаль бул
маған; неактуальная статья актуаль булмаған 
мәҡәлә

НЕАППЕТЙТНЫЙ, ая, ое 1. тәмһеҙ; неап 
петйтная еда тәмһеҙ ашамлыҡ 2. перен., разг. 
(неприятный) насар, ҡыҙыҡһыҙ; неаппетйтный 
вид насар ҡиәфәт

Н Е Б Е З... (н еб ес ...)  приставка', сифат
тарҙың мәгәнә көсөн кәметә төшөп, 
“-һыҙ/-һеҙ (уҡ /ц к ) булмаган", “-һыҙ/-һеҙ (цк)  
тцгел", “бөтөнләй тцгел", “шаҡтай", 
“гына/генә" мәгәнәләрен аңлата, мәҫ., небез
вредный зарарһыҙ түгел

НЕБЕЗГРЁШНЫЙ, -ая, -ое гөнаһһыҙ түгел 
(булмаған); небезгрешный человек гөнаһһыҙ 
булмаған кеше

НЕБЕЗНАДЁЖНЫЙ, -ая, -ое ышанысһыҙ 
уҡ түгел, өмөтлө генә, ышаныслы ғына; небез
надёжное положение өмөтлө генә хәл

НЕБЕЗОБИДНЫЙ, -ая, -ое 1. ул хәтлем йы
уаш түгел, уҫал ғына; небезобйдный человек 
уҫал ғына кеше 2. (обидный) рәнйетерлек, хәтер 
ҡалырлыҡ; небезобидное слово рәнйетерлек һүҙ
3. (небезвредный) шаҡтай зарарлы; небезо- 
бйдное лекарство шаҡтай зарарлы дарыу

НЕБЕЗОПАСНЫЙ, -ая, -ое ҡурҡыныслы, 
хәүеф-хәтәрле; небезопасная дорога ҡурҡыныс
лы юл

НЕБЕЗОСНОВАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое нигеҙле 
(генә), нигеҙһеҙ үк түгел; небезосновательные 
доводы нигеҙле генә дәлилдәр

НЕБЕЗРАЗЛИЧНЫЙ, ая, ое 1. битараф 
булмаған, ҡыҙыҡһынып, ҡыҙыҡһыныусан, иғти
барлы, иғтибар менән; небезразличное отно- 
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НЕБНЫЙ
шёние к делу эшкә иғтибарлы ҡараш 2. для ко
го, кому в знач. сказ, барыбер (битараф) түгел; 
он мне небезразлйчен миңә ул барыбер түгел, 
миңә ул оҡшай

НЕБЕЗРЕЗУЛЬТАТНЫЙ, ая, -ое нәтижәле 
генә, һөҙөмтәһеҙ үк түгел (булмаған)

НЕБЕЗУСПЕШ НЫЙ, ая, ое уңышлы 
(ғына), уңышһыҙ уҡ түгел (булмаған); небезус
пешные старания уңышһыҙ уҡ булмаған тырыш
лыҡтар

НЕБЕЗУЧАСТНЫЙ, -ая, -ое иғтибарлы; не
безучастный взгляд иғтибарлы ҡараш (күҙ 
ҡарашы)

НЕБЕЗЫ ЗВЕСТНЫ Й, ая, ое билдәһеҙ 
түгел (булмаған), билдәле, танылған; небезыз
вестный писатель танылған яҙыусы

НЕБЕЗЫНТЕРЕСНЫЙ, ая, ое ҡыҙыҡлы 
(ғына), ҡыҙыҡһыҙ уҡ булмаған; небезынте
ресный рассказ ҡыҙыҡлы ғына хикәйә

НЕБЕЛЕНЫЙ, -ая, -ое ө разн. знач. аҡлан
маған, ағартылмаған; небелёная ткань ағартыл
маған туҡыма; небелёные стены ағартылмаған 
стеналар

НЕБЕС... приставка см. небез...
НЕБЕСА см. нёбо
НЕБЕСКОРБІСТНЫЙ, -ая, -ое үҙ файҙаһын 

(ғына) күҙәткән; небескорыстная помощь үҙ
файҙаһын ғына күҙәткән ярҙам

НЕБЁСНЫЙ, -ая, -ое 1. күк ...ы, күк 
йөҙөндәге; небесный свод күк көмбәҙе 2. (о цве
те) аҡһыл күк, аҡһыл күк төҫтәге; одежда не
бесного цвета аҡһыл күк төҫтәге кейем ♦ не
бесный меридиан астр, күк меридианы

НЕБЛАГОВИДНЫЙ, -ая, -ое ғәйепләрлек, 
йәмһеҙ, йүнһеҙ, насар; неблаговйдный поступок 
йәмһеҙ ҡыланыш

НЕБЛАГОВОСПИТАННЫЙ, ая, ое әҙәп
һеҙ, тәрбиәһеҙ; неблаговоспйтанный человек
әҙәпһеҙ кеше

НЕБЛАГОДАРНОСТЬ ж ҡәҙер белмәү; об
винить в неблагодарности ҡәҙер белмәүҙә 
ғәйепләү

НЕБЛАГОДАРНЫЙ, -ая, -ое 1. ҡәҙер бел
мәгән; неблагодарный человек ҡәҙер белмәгән 
кеше 2. нәтижәһеҙ, кәрәкһеҙ, файҙаһыҙ; небла
годарный труд нәтижәһеҙ эш

НЕБЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ ж уҫал 
(яуыз) теләктә (уйҙа) булыу, күрә алмаусанлыҡ; 
проявить неблагожелательность күрә алмаусан 
лыҡ белдереү

НЕБЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое уҫал 
теләкле, уҫаллыҡ (яуызлыҡ) теләүсе, уҫал ниәт 
менән эшләнгән; неблагожелательный человек
уҫал теләкле кеше

НЕБЛАГОЗВУЧИЕ с и НЕБЛАГОЗВУЧ 
НОСТЬ ж яғымһыҙлыҡ, аһәңһеҙлек, матур яң
ғырамау; неблагозвучность мелодии көйҙөң 
яғымһыҙлығы

НЕБЛАГОЗВУЧНЫЙ, ая, ое яғымһыҙ, 
аһәңһеҙ, матур яңғырамаған, ҡолаҡҡа ятышһыҙ; 
неблагозвучные стихи ҡолаҡҡа ятышһыҙ 
шиғырҙар

НЕБЛАГОПОЛУЧИЕ с бәхетһеҙлек, күңел
һеҙлек, тынысһыҙлыҡ, уңышһыҙлыҡ; неблаго
получие семьй ғаиләнең уңышһыҙлығы

НЕБЛАГОПОЛУЧНО 1. нареч. уңышһыҙ, 
насар; дела обстоят неблагополучно эштәр насар 
тора 2. в знач. сказ., безл. насар, һәйбәт (шәптән) 
түгел, тыныс түгел, тыныслыҡ (именлек) юҡ; 
дома неблагополучно өйҙә эштәр шәптән түгел 

НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЙ, ая, ое уңышһыҙ, 
хәйерһеҙ, насар; неблагополучное путешествие 
уңышһыҙ сәйәхәт

НЕБ ЛАГ ОПРИСТ 0ЙНОСТБ ж әҙәпһеҙлек, 
әҙәпһеҙ һүҙҙәр, тәрбиәһеҙлек, оятһыҙлыҡ; гово
рить неблагопристойности әҙәпһеҙ һүҙҙәр әйтеү 

НЕБ ЛАГ ОПРИСТ (5ЙНЫЙ, ая, ое әҙәпһеҙ, 
тәртипһеҙ, оятһыҙ, килешһеҙ; неблагоприс
тойное поведение әҙәпһеҙ ҡылыҡ

НЕБЛАГОПРИЙТНЫЙ, ая, ое 1. (неудоб
ный) уңайһыҙ, лайыҡһыҙ, насар; неблаго
приятная обстановка уңайһыҙ хәл 2. (отрица
тельный) яйһыҙ, тиҫкәре; неблагоприятный от
вет тиҫкәре яуап

НЕБЛАГОРАЗУМИЕ с аҡылһыҙлыҡ, дыуа
маллыҡ; проявлять неблагоразумие дыуамал 
лыҡ күрһәтеү

НЕБЛАГОРАЗУМНЫЙ, ая, ое аҡылһыҙ, 
дыуамал, уйламай эшләнгән; неблагоразумный 
человек аҡылһыҙ кеше

НЕБЛАГОРОДНЫЙ, -ая, -ое 1. намыҫһыҙ, 
түбән; неблагородный поступок намыҫһыҙ ҡы
лыҡ 2. (грубоватый, неизящный) тупаҫ, йәм
һеҙ; неблагородная внешность йәмһеҙ ҡиәфәт 
♦ неблагородные металлы затһыҙ металдар 
(баҡыр, ҡургаш, тимер һ.б.)

НЕБЛАГОСКЛОННОСТЬ ж яғымһыҙлыҡ, 
һалҡынлыҡ, хуп күрмәү; неблагосклонность от
ношения мөнәсәбәттәрҙең һалҡынлығы

НЕБЛАГОСКЛОННЫЙ, ая, ое яғымһыҙ, 
һалҡын; неблагосклонный взгляд һалҡын ҡа 
раш; неблагосклонный старйк яғымһыҙ ҡарт 

НЕБЛАГОУСТРОЕННОСТЬ ж төҙөкләнде 
релмәгән булыу, уңайһыҙ, уңайлыҡ булмау; не 
благоустрбенность дома өйҙөң уңайлығы бул- 
мау(ы)

НЕБЛАГОУСТРОЕННЫЙ, ая, ое тәртипкә 
һалынмаған, уңайлыҡтары булмаған, төҙөклән
дерелмәгән; неблагоустроенный район төҙөклән 
дерелмәгән район

НЕБЛЕСТЙЩИЙ, -ая, -ее яҡшынан (шәптән, 
һәйбәт) түгел, уртаса; неблестящий ответ уртаса 
яуап

НЕБНЫИ, -ая, -ое 1. аңҡау ...ы; нёбные
кости аңҡау һөйәктәре 2. лингв, аңҡау ...ы; нёб-



НЕБО
ные согласные аңҡау тартынҡылары ♦ нёбная 
занавеска аңҡау пәрҙәһе

НЁБО с күк, күк йөҙө; сйнее нёбо зәңгәр 
күк; нёбо покрыто тучами күк йөҙө болоттар 
менән ҡапланған ♦ до небёс вознести (превоз
нес™) артыҡ маҡтау, күккә күтәреү; нёбо с ов 
чйнку (в овчйнку) показалось кому ҡурҡҡанға 
ҡуш күренә; как (как будто, точно и т.п.) с нёба 
упал (свалйлся): 1) ҡапыл, көтмәгәндә килеп 
сығыу, күктән төшкәндәй булыу; 2) бөтә кеше 
аңлағанды аңламау; мёжду нёбом и землёй 
(жить, быть, находйться) ер менән күк араһын
да (йәшәү, булыу); нёбу жарко (станет) ҡайҙа 
барырға белмәҫһең, ҡайҙа инергә тишек таба ал
маҫһың; на седьмом нёбе атҡа менгәндәй булыу, 
ныҡ шатланыу; под открытым нёбом см. от
крытый

НЁБО с аңҡау; язык прилйп к нёбу тел
аңҡауға йәбешкән, өндәшә алмай

НЕБОГАТЫЙ, ая, -ое 1. (бедный) ярлы, ур- 
та(са) хәлле, бай түгел (булмаған); небогатые 
люди урта хәлле кешеләр 2. (недорогой по уб
ранству) сикле, самалы, ябай ғына -ҡан/-ған; 
небогатый кабинёт ябай ғына йыһазланды
рылған бүлмә 3. ярлы, бай түгел; у него небо
гатый запас слов уның һүҙ запасы бай түгел 

НЕБОЕСПОСбБНОСТЬ ж һуғышҡа һәләт 
һеҙлек (булдыҡһыҙлыҡ); небоеспособное™ от 
ряда отрядтың һуғышҡа һәләтһеҙлеге

НЕБОЕСПОСбБНЫ Й, ая, ое һуғышҡа 
һәләтһеҙ (булдыҡһыҙ); небоеспособный ко
рабль һуғышҡа һәләтһеҙ карап

НЕБОЛЬШ бЙ, -ая, -ое 1. ҙур түгел (бул
маған), бәләкәй; небольшой отряд бәләкәй отряд 
2. аҙ, аҙ ғына, күп булмаған (түгел), ҙур (көслө) 
булмаған (түгел); небольшой отрёзок врёмени 
аҙ ғына ваҡыт; глубина рекй небольшая йылға 
тәрән түгел ♦ с неболынйм аҙ ғына артыҡ; час с 
неболынйм сәғәттән аҙ ғына артыҡ; дёло стало 
за неболынйм эш аҙҙа ғына (тороп) ҡалды

НЕБОСВбД м күк көмбәҙе, күк йөҙө; небо
свод затянуло тучами күк йөҙөн болот ҡаплап 
алды

НЕБОСКЛбН м күк йөҙө (кцктең офоҡ 
өҫтөндәге өлөшө); голубой небосклон зәңгәр 
күк йөҙө

НЕБОСКРЕБ м бейек (күп ҡатлы) йорт 
НЕБбСЬ вводн. сл.; прост, (ведь, наверное 

и т.п.) булһа кәрәк, әлбиттә, -дыр/-дер, моғай
ын; устал, небось арығанһыңдыр, моғайын; 
онй, небось, давно приёхали улар күптән 
килгәндер, моғайын

НЕБРЁЖНИЧАТЬ несов.; разг. иғтибар
һыҙлыҡ күрһәтеү, иғтибарһыҙ (һалҡын) ҡарау; 
небрёжничать в работе эшкә иғтибарһыҙ ҡарау 

НЕБРЕЖНОСТЬ ж 1. иғтибарһыҙлыҡ, иғти
барһыҙ булыу; проявлять небрёжность в соби
рании фактов факттар йыйыуҙа иғтибарһыҙлыҡ

күрһәтеү 2. урынына (еренә) еткереп эшләмәү, 
ҡытыршылыҡ; небрёжность фразы һөйләмдең 
ҡытыршылығы 3. (состояние запущенности, 
заброшенности) ташландыҡ хәлдә булыу, йый- 
наҡһыҙлыҡ

НЕБРЕЖНЫЙ, -ая, -ое 1. (выражающий не
внимание, пренебрежение) илтифатһыҙ, ихти
рамһыҙ, арамъя; небрёжный отвёт илтифатһыҙ 
яуап; небрёжное обращёние ихтирамһыҙ 
мөғәмәлә 2. (неряшливо сделанный) унан-бынан 
(арлы-бирле, нисек етте шулай) эшләнгән, на
сар, иғтибарһыҙ башҡарылған; небрёжная ра
бота арлы-бирле эшләнгән эш; у него не
брёжный почерк уның яҙыуы насар

НЕБРбСКИЙ, -ая, -ое күҙгә бәрелеп тор
маған, баҙыҡ булмаған, үтә асыҡ булмаған, то
ноҡ; неброский узор күҙгә бәрелеп тормаған 
биҙәк

НЕБЫВАЛЫЙ, -ая, -ое 1. ғәҙәттән тыш, 
ғәҙәти булмаған, бығаса булмаған (күрелмәгән), 
оҡшашы (тиңдәше) булмаған, иҫ киткес; небы
валое происшёствие иҫ киткес ваҡиға 2. (вымы
шленный) уйҙырма, уйлап сығарылған; небы
валые факты уйҙырма факттар

НЕБЫЛЙЦА и НЕБЫВАЛЬЩИНА ж; разг. 
1. (вымысел) ялған, уйҙырма, туҙға яҙмаған һүҙ 
(хәбәр); рассказывать небылйцы туҙға яҙмаған 
һүҙ һөйләү 2. (сказка) әкиәт, фантастик хикәйә 

НЕБЫТИЁ с юҡлыҡ, йәшәйештең юҡлығы; 
мысли о небытии йәшәйештең юҡлығы тураһын
дағы уйҙар

НЕБЫ бЩ ИЙСЯ, -аяся, -ееся ватылмай 
(ярылмай) торған; небьющееся стекло ватыл
май торған быяла

НЕВАЖНЫЙ, -ая, -ое 1. (несущественный) 
әһәмиәтһеҙ, мөһим булмаған, ваҡ; неважный во
прос ваҡ мәсьәлә 2. разг. ( не вполне хороший) 
бик шәптән түгел, насар, хөрт; дела неважные 
эш(тәр) хөрт

НЕВАЛЯШКА ж; разг. ("аумаҫ) ҡурсаҡ 
НЕВДАЛЕКЕ и н е в д а л й  нареч. яҡында, 

алыҫ түгел, эргәлә; невдалеке мерцают огни
яҡында ғына уттар емелдәй

НЕВДОМЕК кому в знач. сказ., безл.; разг. 
һиҙенмәү, башҡа килмәү, төшөнмәү, аңламау, 
төшөнә (аңлай) алмау, төшөнмәй (аңламай) 
ҡалыу; ему и невдомёк уның башына ла 
килмәй

НЕВЁДЕНИЕ с хәбәрһеҙлек, мәғлүмәтһеҙлек, 
хәбәрҙар булмау; быть в невёдении хәбәрҙар 
булмау

НЕВЕДОМО нареч.; разг. (обычно в сочета
нии с “кто", “что", “какой", “как”, “куда" и 
т.п.) әллә, белмәйем, -дыр/-дер; невёдомо кто 
кемдер, әллә кем; невёдомо что әллә нәмә; не
вёдомо где ҡайҙалыр

НЕВЁДОМЫЙ, -ая, -ое 1. билдәһеҙ, билдәле 
булмаған, белмәгән-күрмәгән; невёдомые страны 
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НЕВЗРАЧНОСТЬ
белмәгән-күрмәгән илдәр 2 . ғәжәп, хәтәр, сихри, 
серле; неведомая сила ғәжәп бер көс

НЕВЁЖА м ж ж тупаҫ, әҙәпһеҙ
НЕВЁЖДА м и ж наҙан, белемһеҙ, томана; 

круглый невежда шыр наҙан
НЕВЕЖЕСТВЕННОСТЬ ж наҙанлыҡ; уп 

рекнуть в невежественности наҙанлыҡта ғә 
йепләү

НЕВЕЖЕСТВЕННЫЙ, ая, -ое наҙан, бе 
лемһеҙ, томана; невежественный человек наҙан 
кеше

НЕВЕЖЕСТВО с 1. см. невежественность
2 . разг. (невежливость) әҙәпһеҙлек, тәрбиә
һеҙлек, тупаҫлыҡ; бороться с невежеством әҙәп
һеҙлеккә ҡаршы көрәшеү

НЕВЕЖЛИВОСТЬ ж әҙәпһеҙлек, тәрбиә
һеҙлек, тупаҫлыҡ; показать невежливость әҙәп
һеҙлек күрһәтеү

НЕВЕЖЛИВЫЙ, -ая, -ое әҙәпһеҙ, тәрбиәһеҙ, 
илтифатһыҙ, тупаҫ; невежливое обращение ту
паҫ мөғәмәлә

НЕВЕЗЁНИЕ с; разг. уңышһыҙлыҡ, (эштәр
ҙең) кирегә китеүе, эш уңмау (бармау), юл 
уңмау; полоса невезения (эштәрҙең) гел кирегә 
китеү осоро

НЕВЕЗУЧИЙ, -ая, -ее разг. эше уңмай 
торған, кире, уңмаҫ; невезучий человек уңмаҫ 
кеше

НЕВЕЛИКИИ, ая, ое 1. (небольшой по раз
меру) ҙур түгел, бәләкәй; невелйк ростом буйға 
ҙур түгел 2 . (незначительный) әһәмиәте аҙ, ҙур 
түгел; грех невелйк гөнаһ ҙур түгел

НЕВЕЛИЧКА м и ж\ трад.-поэт., разг. 
тәбәнәк, кескәй; ростом невелйчка тәбәнәк буй
лы; птйчка-невелйчка ҡошсоҡ, кескәй ҡош

НЕВЁРИЕ с 1. ышанмау(сылыҡ); неверие в 
свой сйлы үҙ көсөңә ышанмау 2. (атеизм) ал
лаға ышанмау, динһеҙлек, дәһрилек; неверие в 
бога аллаға ышанмау

НЕВЁРНОСТЬ ж 1. дөрөҫ булмау, яңылыш
лыҡ, яңылыш булыу, хаталыҡ, хата булыу; не
верность ответа яуаптың яңылыш булыуы
2. (измена) хыянатсыл (тоғролоҡһоҙ) булыу; не
верность др5та дуҫтың хыянатсыл булыуы

НЕВЕРНЫЙ, -ая, -ое 1. (неправильный) 
яңылыш, хата, дөрөҫ түгел (булмаған); не
верный вывод яңылыш һөҙөмтә 2. тоғро булмау, 
тоғролоҡһоҙ, хыянатсыл, хыянат итеүсе, ыша
нысһыҙ; неверный муж ҡатынына хыянат итеүсе 
ир; неверный своему слову һүҙенә тоғро булмау
3. в знач. сущ. неверный м и неверная ж\ уст. 
башҡа дин тотоусы ♦ Фома неверный бер нәмәгә 
лә ышанмай торған кеше

НЕВЕРОЙТНОСТЬ ж и НЕВЕРОЯТИЕ с 
кеше ышанмаҫлыҡ, аҡылға һыймаҫлыҡ; неве
роятность событий ваҡиғаларҙың аҡылға һый
маҫлыҡ булыуы ♦ до невероятности бигерәк, 
ғәҙәттән (сиктән) тыш, иҫ китмәле

НЕВЕРОЯТНЫЙ, -ая, -ое 1. кеше ышан
маҫлыҡ, башҡа (аҡылға) һыймаҫлыҡ, ғәҙәти бул
маған; невероятная история ғәҙәти булмаған 
ваҡиға 2. ғәҙәттән (сиктән) тыш; невероятная 
быстрота сиктән тыш тиҙлек

НЕВЕРУЮЩИЙ, ая, ее 1. динһеҙ, ал 
лаһыҙ, аллаға ышанмаған, дәһри; неверующий 
человек аллаға ышанмаған кеше 2. в знач. сущ. 
неверующий м и неверующая ж аллаға ышан 
маған (динһеҙ) кеше

НЕВЕСЕЛЫИ, -ая, -ое в разн. знач. 
күңелһеҙ, моңһоу, яманһыу, көйһөҙ, кәйефһеҙ; 
невесёлый ребёнок күңелһеҙ бала; невесёлая 
улыбка моңһоу йылмайыу; невесёлое место
күңелһеҙ урын

НЕВЕСбМОСТЬ ж ауырлыҡ юғалтыу; ус
ловия невесомости ауырлыҡ юғалтыу шарттары 

НЕВЕСбМЫЙ, ая, ое 1. (лёгкий) ауыр
лығы булмаған, еңел; невесомые белые облака 
еңел аҡ болоттар 2 . перен. (незначительный, 
маловажный) әһәмиәте әҙ, әһәмиәтһеҙ, нигеҙһеҙ, 
көсһөҙ; невесомые аргументы нигеҙһеҙ дәлилдәр 

НЕВЁСТА ж 1. кәләш; выбрать невесту 
кәләш һайлап алыу 2 . разг. (совершеннолетняя 
девушка) буйға еткән ҡыҙ

НЕВЁСТИН, -а, -о (еткән) ҡыҙ ...ы; невести
но приданое ҡыҙ бирнәһе

НЕВЁСТКА ж : (жена сына или младшего 
брата) килен; (жена старшего брата) еңгә, 
еңгәй; (жёны братьев по отношению друг к 
другу) апһын, килендәш ♦ невестке в отместку 
(сделать) что үс итеп (эшләү), үс алыу

НЕВЁСТЬ нареч/, разг. (обычно в сочетании 
с “кто”, “что”, “какой”, “как”, “куда”, “где” 
и т.п.) әллә; невесть кто әллә кем; невесть что 
әллә нимә; невесть какой әллә ниндәй

НЕВЕЩЕСТВЕННЫЙ, -ая, -ое рухи, матди 
булмаған, ысынбарлыҡтан алыҫ

НЕВЗВИДЕТЬ: невзвйдеть света (от боли, 
страха, обиды, злобы и т.п.) күҙгә аҡ-ҡара 
күренмәү, донъяны күрге килмәү

НЕВЗГбДА ;/ с михнәт(тәр), бәхетһеҙлек(тәр), 
ҡайғы-хәсрәт(тәр), ауырлыҡ(тар), ҡыйынлыҡ
тар ); терпеть невзгоды ҡайғы-хәсрәт күреү 

НЕВЗИРАЯ: невзирая на предлог с вин. п. 
(вопреки) ҡарамаҫтан; невзирая на жару эҫе бу
лыуға ҡарамаҫтан ♦ невзирая на лйца кемдең 
кем булыуына ҡарамаҫтан

НЕВЗЛЮБИТЬ сов. кого-что күрә алмау, 
яратмау, оҡшатмау; невзлюбить с первого 
взгляда тәү ҡараштан уҡ яратмау

НЕВЗНАЧАЙ нареч. көтмәҫтән, көтмәгәндә, 
иҫкәрмәҫтән, аңғармаҫтан, абайламаҫтан; встре
титься невзначай көтмәгәндә осрашыу

Н ЕВЗН бС  м (аҡса) түләмәү; невзнос квар
тирной платы торлаҡ өсөн аҡса түләмәү

НЕВЗРАЧНОСТЬ ж төҫһөҙ булыу, йәмһеҙ 
(күркһеҙ) булыу, йәмһеҙлек, күркһеҙлек



НЕВЗРАЧНЫЙ
НЕВЗРАЧНЫЙ, -ая, -ое төҫһөҙ, йәмһеҙ, 

күркһеҙ, килбәтһеҙ; невзрачная фигура кил
бәтһеҙ кәүҙә

НЕВЗЫСКАТЕЛЬНОСТЬ ж  талымһыҙлыҡ,
талымһыҙ булыу; невзыскательность в едё 
ашауға талымһыҙ булыу

НЕВЗЫСКАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое талымһыҙ, 
аҙға (аҙ менән) ҡәнәғәт булған, талапһыҙ; невзы
скательный зрйтель талапһыҙ тамашасы; невзы
скательный на корм аҙыҡҡа талымһыҙ

НЁВИДАЛЬ: вот невидаль; что за невидаль; 
какая (экая, эка) невидаль п р е н е б р .  был ни 
ғәжәп, иҫ киткес нәмә икән, ай-һай, харап икән, 
иҫең киткән икән

НЕВИДАННЫЙ, -ая, -ое иҫ киткес, әлегәсә 
күрелмәгән (булмаган); невиданный случай 
әлегәсә күрелмәгән хәл

НЕВИДИМКА м  и  ж  1 .  күҙгә күренмәй тор
ған йән эйәһе; человек невидймка күҙгә күрен
мәй торған кеше 2. ( ш п и л ь к а ) сәс ҡыҫтырғыс 
♦ шапка невидймка тылсымлы бүрек ( ә к и ә т 

т ә р ҙ ә  к е ш е н е  к ц ҙ г ә  к ц р е н м ә ҫ  и т ә  т о р ғ а н )

НЕВЙДИМЫИ, -ая, -ое күҙгә күренмәй 
торган (күренмәгән, күренмәҫ), йәшерен, йәшер
тен; невидимый шов йәшертен йөй; невидимая 
сила йәшерен көс

НЕВИДНЫИ, -ая, -ое 1. ( н е д о с т у п н ы й  з р е 

н и ю )  (күҙгә) күренмәй торған 2. ( н е з н а ч и т е л ь 

н ы й )  әһәмиәтһеҙ, әһәмиәте аҙ, күренекһеҙ, 
бәләкәй; невйдная должность бәләкәй вазифа
3. р а з г .  ( н е в з р а ч н ы й )  төҫһөҙ, күркһеҙ, йәмһеҙ; 
невйдная внешность йәмһеҙ ҡиәфәт

НЕВЙДЯЩИЙ, -ая, -ее 1. һуҡыр, насар 
күреүсе; невидящие глаза һуҡыр күҙҙәр 2. ( р а с 

с е я н н ы й )  иғтибарһыҙ; невидящий взор (взгляд) 
иғтибарһыҙ ҡараш

НЕВИННОСТЬ ж  1. ( н е в и н о в н о с т ь )  ғәйеп- 
һеҙлек, гөнаһһыҙлыҡ; доказать невйнность под
судимого хөкөм ителеүсенең ғәйепһеҙлеген 
иҫбатлау (таныу) 2. ( н а и в н о с т ь )  бер ҡатлылыҡ, 
саф күңеллелек, хәйләһеҙлек, эскерһеҙлек; не
вйнность ребёнка сабыйҙың гөнаһһыҙлығы (бер 
ҡатлылығы) 3. ( д е в с т в е н н о с т ь )  сафлыҡ, ғиф- 
фәтлелек

НЕВИННЫЙ , -ая, -ое 1. ( н е в и н о в н ы й )  

ғәйепһеҙ, гөнаһһыҙ; невйнные люди гөнаһһыҙ 
кешеләр 2. ( н а и в н ы й )  саф күңелле, бер ҡатлы, 
хәйләһеҙ, эскерһеҙ; невинное создание саф 
күңелле йән (эйәһе) 3. ( б е з о б и д н ы й )  хәтер ҡал
дырмаҫлыҡ (ҡалмаҫлыҡ), рәнйетмәй торған, зы
янһыҙ; невйнный разговор зыянһыҙ һөйләшеү
4. ( д е в с т в е н н ы й ,  ц е л о м у д р е н н ы й )  саф, ғиф
фәтле; невинная девушка ғиффәтле ҡыҙ

НЕВИНбВНОСТЬ ж  ғәйепһеҙлек, гөнаһ
һыҙлыҡ; доказать невиновность ғәйепһеҙлекте 
иҫбатлау

НЕВИНОВНЫЙ, -ая, -ое ғәйепһеҙ, гөнаһ
һыҙ; невиновный ребёнок ғәйепһеҙ бала

НЕВКУСНЫЙ, -ая, -ое тәмһеҙ, татлы бул
маған; невкусная пйща тәмһеҙ аш

НЕВМЕНЯЕМОСТЬ ж  иҫһеҙлек, ни эш
ләгәнен белмәү ( п с и х и к  х ә л ) ;  состояние невме
няемости иҫһеҙлек хәле

НЕВМЕНЙЕМЫЙ, -ая, -ое иҫһеҙ, иҫен 
юйған, ни эшләгәнен белмәгән; невменяемый от 
гнёва асыуҙан иҫен юйған

НЕВМЕШАТЕЛЬСТВО с  ҡыҫылмау(сы 
лыҡ), тығылмау(сылыҡ); невмешательство в де
ла другйх государств башҡа дәүләттәрҙең эшенә 
ҡыҫылмау

НЕВМОГОТУ и НЕВМОЧЬ н а р е ч .  в  з н а ч .  

с к а з . ;  р а з г .  түҙерлек (сыҙарлыҡ) түгел (хәл ҡал
маны); стало невмоготу ждать көтөрлөк хәл 
ҡалманы; стало невмоготу жить йәшәрлек хәл 
ҡалманы

НЕВНИМАНИЕ с  1. ( р а с с е я н н о с т ь ,  о т с у т 

с т в и е  в н и м а н и я )  иғтибарһыҙлыҡ; сделать 
ошйбку по невниманию иғтибарһыҙлыҡ арҡа
һында хата ебәреү 2. илтифатһыҙлыҡ, ихти
рамһыҙлыҡ; проявлять невнимание к старшим 
ололарға илтифатһыҙлыҡ күрһәтеү

НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ ж  1. с м .  невни 
мание 1; 2. ( р а в н о д у ш и е )  вайымһыҙлыҡ, иҫ 
китмәүсәнлек, ҡыҙыҡһынмаусанлыҡ; проявлять 
невнимательность к другу дуҫыңа ҡарата вай
ымһыҙлыҡ күрһәтеү

НЕВНИМАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. ( р а с с е я н 

н ы й )  иғтибарһыҙ; невнимательный ученйк иғти
барһыҙ уҡыусы 2. ( р а в н о д у ш н ы й )  иғтибарһыҙ, 
вайымһыҙ; невнимательная хозяйка вайымһыҙ 
хужабикә 3. ( н е п о ч т и т е л ь н ы й ,  н е у в а ж и т е л ь 

н ы й )  илтифатһыҙ, кеселекһеҙ, ихтирамһыҙ 
НЕВНЙТИЦА ж ;  р а з г .  аңлайышһыҙ һүҙҙәр; 

плестй невнятицу аңлайышһыҙ һүҙҙәр һөйләү 
НЕВНЙТНОСТЬ ж  аңлайышһыҙлыҡ, аңла

йышһыҙ булыу; невнятность произношения 
әйтелештең аңлайышһыҙ булыуы

НЕВНЙТНЫЙ, -ая, -ое аңлайышһыҙ, ишете
лер-ишетелмәҫ; невнятные голоса ишетелер-ише
телмәҫ тауыштар

НЁВОД м  йылым; вытаскивать нёвод йылым
ды тартып сығарыу

НЕВОЗВРАТЙМОСТЬ ж  кире ҡайтмау 
(ҡабатланмау)

НЕВОЗВРАТНЫЙ и НЕВОЗВРАТИМЫЙ,
-ая, -ое кире ҡайтмаҫ (ҡабатланмаҫ, ҡайтарыл
маҫ), үкенесле, кире ҡайтарылмай (ҡабатлан
май) торған; невозвратное прошлое кире ҡайт
маҫ үткәндәр

НЕВОЗВРАТНОСТЬ ж  с м . невозвратймость 
НЕВОЗДЁЛАННОСТЬ ж  эшкәртелмәгәнлек, 

эшкәртелмәгән булыу; невоздёланность почвы 
ерҙең эшкәртелмәгән булыуы

НЕВОЗДЕЛАННЫ Й, ая, ое эшкәр 
телмәгән; невозделанное поле эшкәртелмәгән 
баҫыу
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НЕВРАСТЕНИЧЕСКИЙ
НЕВОЗДЕРЖАНИЕ с и НЕВОЗДЕРЖАН  

ность ж тотанаҡһыҙлыҡ, тотороҡһоҙлоҡ, тый
наҡһыҙлыҡ, һаҡһыҙлыҡ; проявйть невоздер
жанность тотанаҡһыҙлыҡ күрһәтеү

НЕВОЗДЕРЖАННЫЙ, -ая, -ое тотанаҡһыҙ, 
тыйнаҡһыҙ, һаҡһыҙ; невоздержанный в пйще 
ашауҙа тыйнаҡһыҙ

НЕВОЗМОЖНО 1. в знач. сказ., безл. 
мөмкин түгел, -мау/-мәү; невозможно забыть 
онотоу мөмкин түгел, оноторлоҡ түгел 2. на- 
реч.; разг. бик, бигерәк, ғәҙәттән (сиктән) тыш, 
үтә; здесь дорога невозможно узкая бында юл 
бигерәк тар

НЕВОЗМОЖНОСТЬ ж мөмкин(лек) булмау, 
мөмкин түгеллек; жаловаться на невозможность 
отдохнуть ял итергә мөмкинлек булмауға зарла
ныу ♦ до невозможности бик, бигерәк, сиктән 
тыш, үтә

НЕВОЗМОЖНЫЙ, -ая, -ое 1. (невыполни
мый) мөмкин булмаған, тормошҡа ашыра ал
маҫлыҡ; невозможные замыслы тормошҡа ашы
ра алмаҫлыҡ ниәттәр 2. разг. (нестерпимый) 
түҙә алмаҫлыҡ, сыҙамаҫлыҡ, сыҙай алмаҫлыҡ, 
йәнгә тейгес; невозможная жара түҙә алмаҫлыҡ 
эҫе; невозможная головная боль сыҙай ал 
маҫлыҡ баш ауыртыуы 3. (чрезвычайный по си
ле, интенсивности проявления и т.п.) бик, 
сиктән тыш, үтә (ныҡ, күп) 4. разг. (недопус
тимый) һис тә ярамай торған, рөхсәт итмәҫлек; 
невозможный тон һис тә ярамай торған тон 5. в 
знач. сущ. невозможное с мөмкин булмаған 
нәмә; невозможного нет мөмкин булмаған нә
мә юҡ

НЕВОЗМУТИМОСТЬ ж артыҡ тыныс (бош
маҫ, сабыр) булыу

НЕВОЗМУТИМЫ Й, ая, ое 1. тыныс, 
үҙ-үҙен тота белеүсән, иҫе китмәүсән; невозму 
тймый характер тыныс тәбиғәтле (кеше) 2. (ни
чем не нарушаемый) тәрән, тулы; невозмутймая 
тишина тәрән тынлыҡ

НЕВОЗНАГРАДИМЫЙ, -ая, -ое бик ҙур
(әһәмиәтле), әжерен түләп бөтөргөһөҙ; невозна 
градймая утрата бик ҙур юғалтыу

НЕВбЛИ ТЬ несов. кого-что ирекһеҙләү, 
көсләү, мәжбүр итеү; неволить уступйть ҡаршы 
килмәҫкә мәжбүр итеү

НЕВбЛЬНИК м и НЕВбЛЬНИЦА ж 1. ҡол,
тотҡон; сделать невольником ҡол итеү 2. уст. 
(пленник и пленница) әсир

НЕВбЛЬНИЧЕСКИЙ, ая, ое ҡол(лоҡ) 
...ы, тотҡон ...ы, әсир ...ы, ҡолдарға (әсирҙәргә) 
хас; невольническое положение ҡол хәле

НЕВбЛЬНИЧЕСТВО С ҠОЛЛОҠ, тотҡонлоҡ, 
әсирлек; томиться в невольничестве ҡоллоҡта 
интегеү

НЕВбЛЬНИЧИЙ, -ья, -ье ҡол(дар) ...ы, 
тотҡон ...ы, әсир ...ы; невольничий труд ҡол
хеҙмәте

НЕВбЛЬНЫ Й, -ая, -ое 1. (неумышленный, 
случайный) аңғармаҫтан (осраҡлы рәүештә) 
эшләнгән; невольная ошйбка аңғармаҫтан эш
ләнгән хата 2. (непроизвольный) ихтыярһыҙ; не
вольный вздох ихтыярһыҙ көрһөнөү 3. (вынуж
денный) ирекһеҙҙән, сараһыҙҙан, мәжбүри; не
вольное признание вины ирекһеҙҙән ғәйебеңде 
таныу

Н ЕВбЛЯ  ж 1. (рабство) ҡоллоҡ, (плен) тот
ҡонлоҡ, әсирлек 2. прост, кәрәклек, зарурлыҡ 

НЕВООБРАЗЙМЫЙ, -ая, -ое күҙ алдына ла 
килтергеһеҙ, ғәҙәттән тыш, иҫ киткес; невообра 
зймый холод иҫ киткес һыуыҡ

НЕВООРУЖЁННЫЙ, ая, ое ҡораллан 
маған, ҡоралһыҙ; невооружённая охрана ҡорал
ланмаған һаҡсылар ♦ невооружённым глазом 
ябай күҙ менән (оптик приборҙар ярҙамынан 
башҡа)

НЕВОСПИТАННОСТЬ ж тәрбиәһеҙлек, 
әҙәпһеҙлек; невоспйтанность ребёнка баланың 
әҙәпһеҙлеге

НЕВОСПИТАННЫЙ, ая, ое тәрбиәһеҙ, 
әҙәпһеҙ; невоспйтанный человек тәрбиәһеҙ кеше 

НЕВОСПОЛНЙМОСТЬ ж һис кем (һис 
нәмә) менән алмаштырмаҫлыҡ (булыу), алмаш
тырыу мөмкин булмаған; невосполнймость по
тери юғалтыуҙың һис нәмә менән алмаштыр
маҫлыҡ булыуы

НЕВОСПОЛНИМЫЙ, -ая, -ое һис кем (һис 
нәмә) менән алмаштыра алмаҫлыҡ; невоспол 
нймый урбн һис нәмә (бер ни) менән алмаштыра 
алмаҫлыҡ зыян

НЕВОСПРИИМЧИВОСТЬ ж 1. аңламаусан 
лыҡ, аңралыҡ, аңыш лыҡ, маҡаулыҡ; невос 
приймчивость ребёнка баланың аңышлығы 
2. мед., биол. бирешмәүсәнлек; невосприймчи- 
вость к болезням сирҙәргә бирешмәүсәнлек 

НЕВОСПРИИМЧИВЫЙ, ая, ое 1. аңра, 
аңыш, маҡау, зиһенһеҙ, аҡым 2. мед., биол. би
решмәүсән; невосприймчивый к простуде 
һыуыҡҡа бирешмәүсән

НЕВОСТРЕБОВАННЫЙ, ая, ое (эйәһе та 
рафынан) алынмаған, алынмай ҡалған; невос
требованный груз алынмай ҡалған йөк

НЕВПОПАД нареч.\ разг. урынһыҙ, хата, 
яңылыш; отвечать невпопад яңылыш яуап биреү 

НЕВРАЗУМИТЕЛЬНОСТЬ ж аңлайышһыҙ 
лыҡ, буталсыҡлыҡ; невразумйтельность ответа 
яуаптың аңлайышһыҙлығы

НЕВРАЗУМИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое аңлайыш
һыҙ, буталсыҡ, томанлы; невразумительный ри
сунок аңлайышһыҙ һүрәт

НЕВРАЛГИЯ ; к\ мед. невралгия (нервылар 
ауырыуы)

НЕВРАСТЁНИК м и НЕВРАСТЕНЙЧКА ж
неврастения менән ауырыусы

НЕВРАСТЕНИЧЕСКИЙ, ая, ое 1. неврас
тения ...ы, неврастеник; неврастенйческие симп-



НЕВРАСТЕНИЧНЫЙ
тбмы неврастения менән ауырыу билгеләре 
2. неврастения менән ауырыусыларға хас; не
врастеническое лицо неврастения менән ауы
рыусыларға хас йөҙ

НЕВРАСТЕНЙЧНЫЙ, ая, -ое І. неврасте 
ник, неврастения менән ауырыусыларға хас; не
врастеничная раздражительность неврастения 
менән ауырыусыларға хас (булған) ҡыҙыулыҡ 
2. неврастения менән ауырыусы; неврасте
ничный человек неврастения менән ауырыусы 
кеше

НЕВРАСТЕНИЯ л к; мед. неврастения (нервы 
ауырыуы)

НЕВРЕДИМОСТЬ ж һау-сәләмәт (имен, 
иҫән-һау) булыу ♦ в целости и невредймости 
һау-сәләмәт, имен, иҫән-һау

НЕВРЕДЙМЫИ, -ая, -ое һау-сәләмәт, имен, 
иҫән һау; вернуться с войны невредимым 
һуғыштан иҫән-һау әйләнеп ҡайтыу

НЕВРЁДНЫЙ, -ая, -ое зыянһыҙ, зарарһыҙ; 
невредные вещества зарарһыҙ матдәләр; не
вредный человек зыянһыҙ кеше

НЕВРИТ м; мед. неврит (нервы шешеце 
ауырыуы)

Н Е В Р бЗ м; мед. невроз (цҙәк нервы систе
маһының ауырыуы)', невроз сердца йөрәк не
врозы

НЕВРбЛОГ м невролог (неврология өлкә
һендәге белгес)

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое неврология 
...ы; неврологйческая клиника неврология кли 
никаһы

НЕВРОЛбГИЯ ж неврология (нервы систе
маһы һәм уның ауырыуҙары тураһындагы фән) 

НЕВРОПАТбЛОГ м невропатолог (невропа
тология өлкәһендәге белгес)

НЕВРОПАТОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое не 
вропатология ...ы, неврапатологик; невропато
логические исследования невропатологик тик
шеренеүҙәр

НЕВРОПАТОЛбГИЯ ж невропатология 
(нервы системаһының ауырыуҙары тураһын
дагы фән)

НЕВРОТЙЧЕСКИЙ, ая, ое невроз ...ы; не 
вротйческие симптомы невроз менән ауырыу 
билгеләре (симптомдары)

НЕВТЕРПЕЖ нареч. в знач. сказ.; прост. 
түҙерлек (сыҙарлыҡ) түгел, түҙер (сыҙар) хәл 
ҡалмау; невтерпёж от холода һыуыҡҡа түҙерлек 
түгел

НЕВЫГОДА ж зыян, зарар, файҙаһыҙ яҡ; 
терпеть невыгоду зыян күреү

НЕВЫГОДНО 1. нареч. файҙаһыҙ, мәғәнә
һеҙ, буш, табышһыҙ, насар (тиҫкәре) яҡ; не
выгодно продать табышһыҙ һатыу; невыгодно 
отличаться насар яҡ менән айырылып тороу 2. в 
знач. сказ, файҙаһыҙ, отошһоҙ; мне это не
выгодно был минең өсөн файҙаһыҙ

НЕВЫГОДНОСТЬ ж 1. (убыточность) 
өҫтәмә мал (аҡса) килтермәү, төшөмһөҙ булыу, 
файҙаһыҙлыҡ, отошһоҙ; невыгодность сделки 
килешеүҙең файҙаһыҙлығы 2. (неблагоприят- 
ностъ) уңайһыҙлыҡ, яйһыҙлыҡ; невыгодность 
положения хәлдең уңайһыҙлығы

НЕВЫГОДНЫЙ, -ая, -ое 1. өҫтәмә мал 
(аҡса) килтермәгән, төшөмһөҙ, зыянлы, зарар
лы, файҙаһыҙ, отошһоҙ; невыгодное дёло фай
ҙаһыҙ эш 2 . уңайһыҙ, яйһыҙ, ҡулайһыҙ, насар; 
показать себя с невыгодной стороны үҙеңде на 
сар яҡтан күрһәтеү 3. (о внешности) күркһеҙ, 
яғымһыҙ, күңелгә ятышһыҙ; невыгодная на
ружность күркһеҙ ҡиәфәт

НЕВЫДЕРЖАННОСТЬ ж 1. тотороҡһоҙ 
лоҡ; невыдержанность стиля стилдең тото 
роҡһоҙлоғо 2. тотанаҡһыҙлыҡ; невыдержан
ность характера холоҡтоң тотанаҡһыҙлығы 
3. өлгөрөп етмәгәнлек; невыдержанность вина 
шараптың өлгөрөп етмәгәнлеге

НЕВЫ ДЕРЖ АННЫ Й, ая, ое 1. тото 
роҡһоҙ, эҙмә-эҙлекһеҙ; невыдержанный стиль 
эҙмә-эҙлекһеҙ стиль 2 . тотанаҡһыҙ, сабырһыҙ, 
сыҙамһыҙ; невыдержанный человек тотанаҡһыҙ 
кеше 3. өлгөрөп (булып) етмәгән; невыдержан
ное вино өлгөрөп етмәгән шарап

НЕВЫ ЕЗД м сығып китмәү (гәҙәттә, 
мәжбцри рәцештә); дать подпйску о невыезде 
сығып китмәү тураһында ҡултамға биреү

НЕВЫНОСЙМЫЙ, -ая, -ое түҙә (сыҙай) ал
маҫлыҡ, түҙеп (сыҙап) торғоһоҙ (булғыһыҙ), 
сыҙағыһыҙ; невыносимая боль түҙә алмаҫлыҡ 
һыҙлау (әрнеү); невыносймый характер сыҙап 
булғыһыҙ холоҡло (кеше)

НЕВЫПОЛНЕНИЕ С үтәмәү, үтәлмәү, 
башҡарылмау; невыполнение плана планды 
үтәмәү, пландың үтәлмәүе

НЕВЫПОЛНИМЫЙ, -ая, -ое үтәй алмаҫлыҡ, 
үтәлгеһеҙ; невыполнимое условие үтәй ал
маҫлыҡ шарт

НЕВЫРАЗИМЫЙ, -ая, -ое әйтеп (һөйләп, 
аңлатып) биргеһеҙ (бөтөргөһөҙ); невыразимая 
красота һөйләп бөтөргөһөҙ гүзәллек

НЕВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое тәьҫирһеҙ, 
тасуири булмаған, күркһеҙ, асыҡ (матур) бул
маған; невыразительная внешность күркһеҙ 
ҡиәфәт; невыразительное чтение тасуири (матур 
итеп) уҡымау

НЕВЫ СбКИЙ, -ая, -ое 1. (низкий) тәпәш, 
тәпәш, тәбәнәк, бейек булмаған; невысокий за
бор тәпәш ҡойма 2. (о силе, количестве и т.п.) 
түбән, юғары түгел; заработная плата невы
сокая эш хаҡы түбән 3. (о качестве чего-л.) 
түбән, насар; товар невысокого качества түбән 
сифатлы тауар; быть невысокого мнения о ком- 
чём-л. насар фекерҙә булыу 4. (о должности, 
чине и т .п.) түбән, бәләкәй; невысокая 
должность бәләкәй вазифа 5. (о звуке, голосе и



т.п.) түбән, ҡалын; невысокий грудной голос
ҡалын күкрәк тауышы

НЕВЫХОД м 1. (неявка на работу, службу 
и т.п.) сыҡмау; невыход на работу эшкә 
сыҡмау 2 . (о печатном издании) (баҫылып) 
сыҡмау; невыход последнего номера журнала 
журналдың һуңғы һанының баҫылып сыҡмауы 

НЁГА ж 1. (полное довольство) рәхәт (ир
кен, мул, ғәмһеҙ) тормош; жить в неге рәхәт тор
мошта йәшәү 2 . (блаженство, наслаждение) 
рәхәтлек, ләззәт, хозурлыҡ, ирәүәнлек; отдаться 
нёге рәхәтлеккә бирелеү 3. (нежность) наҙ, 
иркәлек; сказать с нёгой иркәләп әйтеү

НЕГАДАННО нареч.; разг. көтмәгәндә; 
прийти негаданно көтмәгәндә килеү

НЕГАДАННЫЙ, -ая, -ое разг. көтөлмәгән; 
негаданный случай көтөлмәгән хәл

НЕГАСИМЫЙ, -ая, -ое трад.-поэт., в разн. 
знач. (неугасающий) һүнмәҫ, һүрелмәҫ, мәңге 
бөтмәҫ; негасймый огонь һүнмәҫ ут; негасимая 
любовь һүнмәҫ мөхәббәт

НЕГАТИВ м; фото. негатив; проявйть нега 
тйв негативты асыҡландырыу

НЕГАТИВИЗМ м негативизм (ниҙе лә булһа 
етерлек дәрәжәлә нигеҙләмәц йәки бөтөнләй 
инҡар итец)

НЕГАТИВНЫЙ I, -ая, -ое негатив, негатив 
...ы; негатйвная плёнка негатив пленка

НЕГАТИВНЫЙ II, -ая, -ое книжн. кире, 
тиҫкәре; негативный ответ кире яуап

НЕГАШЕНЫЙ: негашёная известь һүнде 
релмәгән (һыуға иҙелмәгән) эзбиз

НЁГДЕ нареч. урын юҡ (булмау); отдохнуть 
негде ял итергә урын юҡ; негде взять воды һыу 
алыр урын юҡ

НЕГИБКИИ, -ая, -ое 1. бөгөлөп-һығылып 
тормаған, бөгөлмәй торған, бөгөлмәүсән, һығыл
малы булмаған; негйбкие вётки бөгөлмәй торған 
ботаҡтар 2 . перен. етеҙ (зирәк, таһыллы) бул
маған; негйбкий организатор таһыллы булмаған 
ойоштороусы

НЕГЛАСНЫЙ, -ая, -ое йәшерен; быть под не
гласным надзором йәшерен күҙәтеү аҫтында булыу 

НЕГЛУБбКИЙ, -ая, -ое 1. в разн. знач. (ар
тыҡ) тәрән булмаған, һай; неглубокая яма һай 
соҡор; неглубокие знания һай белем; неглу
бокие чувства тәрән булмаған хистәр 2. һаҡ, 
һиҙгер; неглубокий сон һиҙгер йоҡо

НЕГЛЁПЫЙ, -ая, -ое 1. аҡыллы (ғына), 
аҡылһыҙ (башһыҙ) түгел; неглупый человек 
аҡыллы кеше 2. төплө (генә); неглупая мысль 
төплө генә фекер

НЕГбДНИК м и НЕГбДНИЦА ж\ разг. 
һәләтһеҙ, эшкинмәгән, йүнһеҙ

НЕГбДНОСТЬ ж яраҡһыҙ(лыҡ), эшкинмә
гәнлек; прийтй в негодность яраҡһыҙ хәлгә ки
леү; привестй в негодность яраҡһыҙ хәлгә кил
тереү

НЕДАЛЁКИЙ
НЕГбДНЫ Й, -ая, -ое 1. яраҡһыҙ; негодный 

проект яраҡһыҙ проект 2. разг. йүнһеҙ, эш
кинмәгән; негодный человек эшкинмәгән кеше 

НЕГОДОВАНИЕ с тәрән асыу, ярһыу, ри
заһыҙлыҡ, нәфрәт; побледнеть от негодования 
ярһыуҙан ағарыныу; выразить негодование 
нәфрәт белдереү

НЕГОДОВАТЬ несоә. (бик) ныҡ асыуланыу, 
нәфрәтләнеү, (тәрән) ризаһыҙлыҡ белдереү; не
годовать, вйдя несправедлйвость ғәҙелһеҙлек 
күреп, нәфрәтләнер

НЕГОДУЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от него
довать 2. прил. асыулы, нәфрәтле; негодующий 
взгляд нәфрәтле ҡараш

НЕГОДЙЙ м и НЕГОДЙЙКА ж ҡәбәхәт, 
бәдбәхет, әшәке

НЕГРАМОТНОСТЬ ж 1. белемһеҙлек, наҙан
лыҡ; ликвидация неграмотности наҙанлыҡты 
бөтөрөү 2. белемһеҙлек, аҙ белемле булыу; не
грамотность инженера инженерҙың аҙ белемле 
булыуы 3. грамотаһыҙлыҡ, хаталыҡ, хаталы бу
лыу; неграмотность письма хаттың грамо 
таһыҙлығы; неграмотность чертежа һыҙманың 
хаталы булыуы

НЕГРАМОТНЫЙ, -ая, -ое 1. уҡый-яҙа 
белмәгән, белемһеҙ, наҙан; неграмотный человек 
наҙан кеше 2 . (не обладающий нужными знани
ями) аҙ белемле, белемһеҙ, наҙан; неграмотный 
проектировщик аҙ белемле проектсы 3. (безгра
мотный) хатаһы күп булған, күп хаталы, наҙан; 
неграмотная запись күп хаталы яҙыу 

НЕГРИТЁНОК м негр балаһы 
НЕГРИТЙНСКИЙ, -ая, -ое негр(ҙар) ...ы; 

негритянские песни негрҙар йыры
НЕГРбМКИЙ, -ая, -ое аҡрын, ҡаты (көслө, 

яңғырауыҡлы) булмаған; негромкий голос 
аҡрын тауыш

НЁГРЫ мн. негрҙар / /  ед. негр м негр 
ир-аты; негритянка ж негр ҡатын-ҡыҙы

НЕГУСТбЙ, -ая, -ое 1. һирәк, йоҡа, ҡуйы 
булмаған; негустой лес һирәк урман; негустые 
волосы йоҡа сәс 2. шыйыҡ; негустой мёд 
шыйыҡ бал

НЕДАВНИЙ, -яя, -ее яңыраҡ (күптән түгел 
генә, яҡын арала) булған, яҡын аралағы; не
давнее событие яңыраҡ булған ваҡиға; недавний 
студент күптән түгел генә студент булған (кеше) 

НЕДАВНО нареч. яңы ғына, яңыраҡ ҡына, 
күптән түгел (генә); недавно собранные ягоды 
яңы ғына йыйылған еләктәр

НЕДАЛЕКИЙ, -ая, -ое 1. (о расстоянии) 
яҡын, яҡындағы, алыҫ булмаған; недалёкое рас
стояние яҡын ара 2. (о времени) күптән түгел 
генә булған, яңыраҡ булған, тиҙ (яҡын) арала 
буласаҡ; в недалёком прошлом күптән түгел 
генә; в недалёком будущем яҡын арала буласаҡ 
3. разг. (о родстве) яҡын; недалёкие родствен
ники яҡын ҡәрҙәштәр 4. перен. (об уме) аҡылға



НЕДАЛЕКО
һайыраҡ (бер төрлөрәк); недалёкий человек 
аҡылға һайыраҡ кеше ♦ недалёкого ума кто 
аҡылға һай кеше

НЕДАЛЕКб и НЕДАЛЁКО 1. нареч. яҡын, 
яҡында ғына, алыҫ булмаған (түгел); деревня 
находится недалеко ауыл яҡында ғына 2. ө 
знач. сказ., безл. алыҫ (йыраҡ) түгел; до леса 
недалеко урманға йыраҡ түгел 3. в знач. сказ., 
безл. (о времени) оҙаҡ (күп) ҡалманы, оҙаҡ 
(күп) түгел; до лёта недалеко йәйгә күп ҡалма
ны ♦ недалеко ходить (идтй) за примером 
миҫал килтереүе бик еңел

НЕДАЛЕКОСТЬ ж ; һай аҡыллылыҡ, һай 
аҡыллы булыу, аҡылға бер төрлөрәк булыу; не
далёкость видна на его лице аҡылға бер 
төрлөрәк булыуы уның йөҙөнә сыҡҡан

НЕДАЛЬНОВИДНОСТЬ ж алдан күрмәү(се- 
лек), алдан күрә белмәү (алмау); отличаться не
дальновидностью алдан күрә белмәү менән айы
рылып тороу

НЕДАЛЬНОВИДНЫ Й, ая, -ое алдан 
күрмәүсән (күрә белмәүсән); недальновйдный 
человек алдан күрә белмәүсән кеше

НЕДАРОМ нареч. юҡҡа (бушҡа, тиккә) ғына 
түгел (булмау, килмәү); он недаром приехал ул 
тиккә генә килмәгән

НЕДВИЖИМО и НЕДВИЖИМО нареч. 
хәрәкәтһеҙ, һелкенмәй, ҡуҙғалмай; деревья 
стоят недвижимо ағастар хәрәкәтһеҙ ҡалған 

НЕДВИЖИМОСТЬ ж\ юр. күсмәй торған 
(күсемһеҙ) милек; купйть недвижимость күсем
һеҙ милек һатып алыу

НЕДВИЖИМЫЙ и НЕДВИЖИМЫЙ, ая,
-ое хәрәкәтһеҙ; оставаться недвижимым хәрәкәт
һеҙ ҡалыу ♦ недвйжимое имущество күсемһеҙ 
милек

НЕДВИЖНЫЙ, ая, ое см. неподвижный 
НЕДВУСМЫСЛЕННОСТЬ ж ике төрлө бул

маған (аңлашылмай торған), аңлашылған, асыҡ 
(тура) булыу; недвусмысленность ответа яуап
тың асыҡ булыуы

НЕДВУСМЫСЛЕННЫЙ, -ая, -ое ике төрлө 
булмаған (аңлашылмай торған), асыҡ, тура; не
двусмысленный вопрос тура һорау

НЕДЕЕСПОСОБНОСТЬ ж 1. книжн. эшкә 
һәләтһеҙлек (яраҡһыҙлыҡ) 2. юр. юридик яҡтан 
хоҡуғы булмаған (хоҡуҡһыҙлыҡ); недееспо
собность несовершеннолетних балиғ булмаған 
дарҙың юридик яҡтан хоҡуҡһыҙлығы

НЕДЕЕСПОСОБНЫЙ, ая, ое 1. книжн. 
эшкә һәләтһеҙ (яраҡһыҙ); недееспособная орга
низация эшкә һәләтһеҙ ойошма 2. юр. юридик 
яҡтан хоҡуҡһыҙ, хоҡуғы юҡ (булмау); недееспо
собная лйчность юридик яҡтан хоҡуҡһыҙ шәхес 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ж ғәмәлдән сыҡ
ҡан булыу, яраҡһыҙлыҡ, көсө бөткән (кәрәге 
ҡалмаған) булыу, уйҙырма; недействйтельность 
документа документтың яраҡһыҙлығы

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое 1. ғәмәл 
дән сыҡҡан, көсө бөткән, яраҡһыҙ; билет недей- 
ствйтелен билет ғәмәлдән сыҡҡан 2. ысын бул
маған, уйҙырма, ялған; недействйтельное сооб
щение уйҙырма хәбәр

НЕДЕЛИКАТНОСТЬ ж тупаҫлыҡ, нәзәкәт- 
һеҙлек, әҙәпһеҙлек; проявйть неделикатность ту
паҫлыҡ күрһәтеү

НЕДЕЛИКАТНЫЙ, -ая, -ое нәзәкәтһеҙ, ту
паҫ, әҙәпһеҙ; неделикатный человек әҙәпһеҙ ке
ше; неделикатный вопрос тупаҫ һорау

НЕДЕЛИМОСТЬ ж 1. бүленмәй торған 
(бүленмәҫ) булыу; неделимость имущества 
мөлкәттең бүленмәҫ булыуы 2. мат. ҡалдыҡһыҙ 
бүленмәүсәнлек; неделймость чйсел һандарҙың 
ҡалдыҡһыҙ бүленмәүсәнлеге

НЕДЕЛИМЫЙ, -ая, -ое 1. бүленмәй торған, 
бүленмәҫкә тейешле; неделимый фонд бүленмәй 
торған фонд 2. перен. бер бөтөн, тотош; неде
лимое целое бер бөтөн 3. мат. ҡалдыҡһыҙ 
бүленмәй торған; неделймое число ҡалдыҡһыҙ 
бүленмәй торған һан

НЕДЁЛЬНЫЙ, -ая, -ое аҙна, бер аҙналыҡ, 
(бер) аҙнаға иҫәпләнгән; недельный срок бер 
аҙналыҡ срок

НЕДЁЛЯ ж аҙна, аҙналыҡ; уехать на неделю
бер аҙнаға китеү; раз в неделю аҙнаға бер 
тапҡыр; Неделя детской кнйги Балалар китабы 
аҙналығы

НЕДЁЛЯМИ нареч. аҙналап, аҙналар бу- 
йы(на); неделями болеть аҙналар буйы ауырыу

НЕДЕРЖ АНИЕ: недержание мочй мед. 
бәүел тота алмау, бойлоҡһоҙ булыу, энурез 
(ауырыу)

НЕДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТЬ ж тәр
типһеҙлек; проявйть недисциплинйрованность
тәртипһеҙлек күрһәтеү

НЕДИСЦИПЛИНИРОВАННЫЙ, ая, ое
тәртипһеҙ; недисциплинйрованный ученик тәр
типһеҙ уҡыусы

НЕДО... приставка', эш-хәрәкәттең йәки 
сифаттың тулы булмамнлъиын белдерә, мәҫ., 
недоглядеть күреп (ҡарап) еткермәү; недоразви
тый үҫеп етмәгән

НЕДОБИРАТЬ несоә. см. недобрать
НЕДОБИРАТЬСЯ несоә. страд, от недо

бирать
Н ЕДО БбР м йыйып еткермәү, алып еткер

мәү, йыйып (алып) еткерелмәгән; недобор сту
дентов в учебное заведение уҡыу йортона сту 
денттарҙы (тейешле һанда) алып еткермәү

НЕДОБРАТЬ сов. что, кого-чего йыйып 
(алып) еткермәү, кәм йыйыу (алыу), кәм йыйып 
алыу; недобрать урожай уңышты кәм йыйып 
алыу

НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ М  и НЕДОБРОЖЕ  
ЛАТЕЛЬНИЦА ж дошман, уҫаллыҡ (яуызлыҡ) 
теләүсе, хаслыҡ ҡылыусы



НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ ж уҫал 
(яуыз) теләктә булыу, дошман күреү, хаслыҡ 
уйлау; недоброжелательность к окружающим
эргә-тирәләге кешеләрҙе дошман күреү

НЕДОБРОЖ ЕЛАТЕЛЬНЫ Й, ая, -ое
1. уҫал уйлы, дошман күреүсе, уҫал (насар, 
яман, яуыз) ниәтле, хаслыҡ (хөсөт) уйлаусы; 
недоброжелательный человек уҫал уйлы кеше
2. уҫал, насар, дошмандарса, дошманға хас; 
недоброжелательный взгляд уҫал ҡараш; не
доброжелательное отношение насар мө
нәсәбәт

НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬСТВО с уҫаллыҡ 
(яуызлыҡ) теләү, дошман күреү, насар ниәттә 
(яуыз уйҙа) булыу; посмотреть с недоброже
лательством дошман күреп ҡарау

НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТЬ ж насар 
(түбән) сифатлылыҡ, боҙоҡлоҡ, яраҡһыҙлыҡ; 
недоброкачественность товаров тауарҙарҙың 
түбән сифатлылығы

НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЙ, -ая, -ое насар 
(түбән) сифатлы, яраҡһыҙ, боҙоҡ; недоброкаче
ственные продукты боҙоҡ аҙыҡ түлек; недобро
качественная работа насар сифатлы эш

НЕДОБРОСОВЕСТНОСТЬ ж намыҫһыҙ 
лыҡ, выжданһыҙлыҡ; проявлять недобросовест
ность намыҫһыҙлыҡ күрһәтеү

НЕДОБРОСОВЕСТНЫЙ, ая, ое 1. на 
мыҫһыҙ, выжданһыҙ; недобросовестный чело
век намыҫһыҙ кеше; недобросовестный по
ступок намыҫһыҙ (оятһыҙ) ҡыланыш 2. (не
брежный) насар (иғтибарһыҙ, арлы-бирле, на
мыҫһыҙ) эшләнгән; недобросовестная работа 
насар эшләнгән эш

НЕДОБРЫЙ, -ая, -ое 1. яуыз, уҫал, яһил, 
мәрхәмәтһеҙ; недобрый человек яуыз кеше; не
добрый взгляд уҫал ҡараш 2. яман, насар; не
добрая молва насар хәбәр; оставить о себе не
добрую память үҙең тураһында насар иҫтәлек 
ҡалдырыу 3. күңелһеҙ, насар, хәйерһеҙ; не
добрая весть күңелһеҙ хәбәр; в недобрый час 
хәйерһеҙ сәғәттә 4. дошманлыҡ ...ы; недобрые 
чувства дошманлыҡ хисе 5. в знач. сущ. не
доброе с насарлыҡ, яманлыҡ, уҫал ниәт; замы
шлять недоброе уҫаллыҡ уйлау ♦ недоброй 
памяти кто-что күңелһеҙ иҫтәлекле

НЕДОВАРИВАТЬ несов. см. недоварить 
НЕДОВАРИВАТЬСЯ несов. 1. см. недова

риться 2. страд, от недоваривать
НЕДОВАРИТЬ сов. что бешереп еткермәү; 

недоварйть суп ашты бешереп еткермәү
НЕДОВАРИТЬСЯ сов. бешеп етмәү; каша 

недоварйлась бутҡа бешеп етмәгән
НЕДОВЕРИЕ с ышанмау, ышанмаусанлыҡ, 

шик, шикләнеү; выразить недоверие ышанмау
санлыҡ белдереү; питать недоверие ышанмау 

НЕДОВЁРЧИВОСТЬ ж ышанмаусанлыҡ, 
шикләнеү(сәнлек), шик

НЕДОВЕРЧИВЫЙ, -ая, -ое ышанмаусан, 
шиксел, шикләнеүсән; недоверчивый человек 
ышанмаусан кеше; бросить недоверчивый 
взгляд шиксел ҡараш ташлау

НЕДОВЁС м 1. см. недовесить — недовеши
вать 2. үлсәүе етмәү, кәм үлсәнеү; обнаружить 
недовёс кәм үлсәнеүен белеү

НЕДОВЕСИТЬ сов. что, чего үлсәп ет
кермәү, еткереп үлсәмәү, кәм үлсәү; недовесить 
сахара шәкәрҙе үлсәп еткермәү

НЕДОВЁСОК м\ разг. 1. кәм үлсәүле (үлсәүе 
етмәгән) нәмә; булка-недовёсок кәм үлсәүле 
күмәс 2. см. недовёс

НЕДОВЕШИВАТЬ несов. см. недовесить
НЕДОВЕШИВАТЬСЯ несов. страд, от не 

довёшивать
НЕДОВбЛЬНЫ Й, -ая, -ое ризаһыҙ, көнәр

кәш, ҡәнәғәтһеҙ, ҡәнәғәтһеҙлекте (ризаһыҙ
лыҡты) белдергән, ҡәнәғәт түгел; недовольный 
человёк ҡәнәғәтһеҙ кеше; недовольный взгляд 
ризаһыҙ ҡараш

НЕДОВОЛЬСТВО с ризаһыҙлыҡ, көнәр- 
кәшлек, ҡәнәғәтһеҙлек, ҡәнәғәт булмау; выра
зить недовольство ризаһыҙлыҡ белдереү; 
вызвать недовольство ҡәнәғәтһеҙлек тыуҙырыу; 
недовольство собой үҙ-үҙеңдән ҡәнәғәт булмау 

НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ с 1. см. недовыпол
нить 2. үтәлеп етмәгән (үтәлмәй ҡалған) өлөш, 
үтәлмәгән өлөш; недовыполнёние плана план 
дың үтәлмәгән өлөшө

НЕДОВЫПОЛНИТЬ сов. үтәп (эшләп, тул
тырып) еткермәү; недовыполнить план планды 
үтәп еткермәү

НЕДОВЫПОЛНИТЬ несов. см. недовы
полнить

НЕДОВЫПОЛНЯТЬСЯ несов. страд, от
недовыполнять

НЕДОГАДЛИВОСТЬ ж һиҙгер (отҡор, 
зирәк) булмау, аңралыҡ, мәшәүлек, маҡаулыҡ; 
недогадливость в мелочах жизни тормоштоң 
ваҡ-төйәк мәсьәләләрендә һиҙгер булмау

НЕДОГАДЛИВЫЙ, -ая, -ое һиҙгер (отҡор, 
зирәк) булмаған, аңыш, мәшәү, аңра, маҡау; не
догадливый ребёнок аңыш бала

НЕДОГЛЯДЁТЬ сов. 1. что, чего и без доп. 
күрмәй үткәреп ебәреү, күрмәй ҡалдырыу, күреп 
еткермәү; недоглядёть ошибки хаталарҙы 
күрмәй ҡалдырыу 2. за кем-чем күреп (ҡарап) 
еткермәү; недоглядёть за ребёнком баланы 
(яҡшылап) ҡарап еткермәү

НЕДОГОВАРИВАТЬ несов. см. недого
ворить

НЕДОГОВОРЁННОСТЬ ж 1. (несогласован
ность) үҙ-ара алдан һөйләшеп (килешеп) ҡуй
ылмағанлыҡ, алдан һөйләшеп (килешеп) ҡуй
мау; недоговорённость мешает в работе алдан 
һөйләшеп ҡуймау эштә ҡамасаулай 2. (недоска
занность) (асыҡ итеп) әйтеп еткермәү 
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НЕДОГОВОРИТЬ
( б ө т ө р м ә ү ) ,  ә й т е п  е т к е р м ә г ә н л е к ;  чувствуется 
недоговорённость в его словах у н ы ң  һ ү ҙ ҙ ә р е н д ә  

ә й т е п  е т к е р м ә г ә н л е к  һ и ҙ е л ә

НЕДОГОВОРИТЬ с о е .  ч т о ,  ч е г о  и  б е з  д о п .  

( т у л ы һ ы н с а )  ә й т е п  е т к е р м ә ү ,  ә й т е п  ( һ ө й л ә п )  

б ө т ө р м ә ү ,  а с ы ҡ  и т е п  ә й т м ә ү

НЕДОГРУЖАТЬ н е с о в .  с м .  недогрузйть 
НЕДОГРУЗ м  1 .  с м .  недогрузйть — недогру

жать 2. ( н е д о г р у ж е н н о е  к о л и ч е с т в о  ч е г о - л . )  

т е й ә п  е т к е р е л м ә г ә н  ө л ө ш  ( й ө к ) ;  недогруз со
ставляет две тонны т е й ә п  е т к е р е л м ә г ә н  й ө к  и к е  

т о н н а  т ә ш к и л  и т ә

НЕДОГРУЗИТЬ с о в .  1 .  ч т о ,  ч е г о  т е й ә п  е т 

к е р м ә ү ;  недогрузйть вагоны в а г о н д а р ҙ ы  т е й ә п  

е т к е р м ә ү  2. к о г о - ч т о ; п е р е н . ,  р а з г .  ( н е  о б е с п е 

ч и т ь  р а б о т о й  в  п о л н о й  м е р е )  т у л ы  к ө с ө н ә  

э ш л ә т м ә ү ,  т у л ы һ ы н с а  э ш  м е н ә н  т ә ь м и н  и т м ә ү ;  

недогрузйть предприятие п р е д п р и я т и е н ы  э ш  

м е н ә н  т у л һ ы н с а  т ә ь м и н  и т м ә ү

НЕДОДЕЛАТЬ с о в .  ч т о  э ш л ә п  е т к е р м ә ү  

( б ө т ө р м ә ү ) ;  недоделать задуманное у й л а н ғ а н  

э ш т е  э ш л ә п  б ө т ө р м ә ү

НЕДОДЁЛКА ж ; р а з г .  э ш л ә н е п  е т м ә ү  

( б ө т м ә ү ) ,  э ш л ә п  е т к е р м ә ү  ( е т к е р е л м ә ү ) ,  к ә м с е 

л е к ,  э ш л ә н е п  б ө т м ә г ә н  у р ы н ;  в новом доме 
много недоделок я ң ы  й о р т т о ң  э ш л ә н е п  б ө т м ә г ә н  

у р ы н д а р ы  к ү п

НЕДОДЕЛЫВАТЬ н е с о в .  с м .  недоделать
НЕДОДЕРЖАТЬ с о в .  ч т о  1 .  ( п р о д е р ж а т ъ  

м е н ь ш е )  к ә м  ( ә ҙ )  т о т о у ;  недодержать термометр 
т е р м о м е т р ҙ ы  ә ҙ  т о т о у  2. ф о т о . ,  т е х .  ә ҙ  т о т о у ,  

т о т о п  е т к е р м ә ү  ( э ш к ә р т к ә н д ә )

НЕДОДЕРЖИВАТЬ н е с о в .  с м .  недодержать 
НЕДОЕДАНИЕ с  с м .  недоедать 2  

НЕДОЕДАТЬ н е с о в .  1 .  с м .  недоесть 2. а с 

л ы - т у ҡ л ы  й ә ш ә ү ;  недоедать долгое время о ҙ а ҡ  

в а ҡ ы т  а с л ы - т у ҡ л ы  й ә ш ә ү

НЕДОЁСТЬ с о в .  т у й ғ а н с ы  а ш а м а у ,  ә ҙ  а ш а у ;  

недоесть за обёдом т ө ш к ө  а ш т ы  т у й ғ а н с ы  

а ш а м а у

НЕДОЗВОЛЕННЫЙ, а я ,  - о е  т ы й ы л ғ а н ,  

р ө х с ә т  и т е л м ә г ә н ,  я р а м а ғ а н ;  недозволенный 
приём т ы й ы л ғ а н  ы с у л

НЕДОЗРЁЛЫ Й, - а я ,  - о е  в  р а з н .  з н а ч .  

ө л г ө р м ә г ә н ,  е т л е к м ә г ә н ,  б е ш м ә г ә н ;  недозрелое 
яблоко ө л г ө р м ә г ә н  а л м а ;  недозрелый ум е т 

л е к м ә г ә н  а ҡ ы л

НЕДОИМКА ж ; и с т .  н е д о и м к а  ( һ а л ы м д ы ң  

в а ҡ ы т ы н д а  т ц л ә н м ә й  ҡ а л г а н  ө л ө ш ө )

НЕДОИМЩИК м ;  и с т .  н е д о и м щ и к  ( һ а л ы м 

д ы  в а ҡ ы т ы н д а  т ц л ә п  б ө т ө р м ә ц с е )

НЕДОКАЗАТЕЛЬНЫЙ, а я ,  о е  ы ш а н  

д ы р ғ ы һ ы ҙ ,  ы ш а н д ы р ы р л ы ҡ  б у л м а ғ а н ,  ы ш а н д ы 

р а  а л м а ҫ л ы ҡ ;  недоказательный довод ы ш а н д ы 

р ы р л ы ҡ  б у л м а ғ а н  д ә л и л

НЕДОКАЗУЕМОСТЬ ж  и ҫ б а т  и т м ә ҫ л е к  

( и т е л м ә ҫ л е к )  б у л ы у ;  недоказуемость вины 
ғ ә й е п т е ң  и ҫ б а т  и т е л м ә ҫ л е к  б у л ы у ы

НЕДОКАЗУЕМЫЙ, - а я ,  - о е  и ҫ б а т  и т м ә ҫ л е к  

( и т е л м ә ҫ л е к ) ;  недоказуемая гипотеза и ҫ б а т  

и т е л м ә ҫ л е к  г и п о т е з а

НЕДОКАРМЛИВАТЬ н е с о в .  с м .  недо
кормить

НЕДОКАРМЛИВАТЬСЯ н е с о в .  с т р а д ,  о т  

недокармливать
НЕДО КбРМ  м  к ә р ә г е н с ә  ( т у й ғ а н с ы ,  т у я )  

а ш а т м а у ,  ә ҙ  а ш а т ы у ;  недокорм скота м а л д ы  

к ә р ә г е н с ә  а ш а т м а у

НЕДОКОРМИТЬ с о в .  к о г о - ч т о  к ә р ә г е н с ә  

( т у й ғ а н с ы ,  т у я )  а ш а т м а у ,  ә ҙ  а ш а т ы у ;  недокор- 
мйть лошадь а т т ы  т у й ғ а н с ы  а ш а т м а у

НЕДОЛГА: (вот) и вся недолга ( б ы н а )  о ш о  

н о ң  м е н ә н  э ш  т ә  б ө т т ө ,  ш у л  ғ ы н а

НЕДбЛГИЙ, - а я ,  - о е  ҡ ы ҫ ҡ а  ( а ҙ )  ғ ы н а ,  б е р  

а ҙ ,  о ҙ а ҡ ҡ а  һ у ҙ ы л м а ғ а н ;  недблгое время а ҙ  

( ғ ы н а )  в а ҡ ы т ;  после недблгих размышлений б е р  

а ҙ  у й л а н ғ а н д а н  һ у ң

НЕДбЛГО 1. н а р е ч .  о ҙ а ҡ  ( к ү п )  - м а й ( ы н -  

с а ) / - м ә й ( е н с ә ) ,  ҡ ы ҫ ҡ а  в а ҡ ы т ,  т и ҙ ;  недолго 
думая к ү п  у й л а п  т о р м а й ы н с а  2. в  з н а ч .  с к а з . ;  

р а з г .  ( л е г к о )  е ң е л ,  е п - е ң е л ,  ( а п - ) а н һ а т ,  б и к  т и ҙ ,  

о ҙ а ҡ  ( ҡ ы й ы н )  т ү г е л ;  и утонуть недолго б а т ы п  

ҡ у й ы у ы ң  д а  а п - а н һ а т  ♦  недолго и до греха (до  
беды) к ү ң е л һ е ҙ  х ә л  ( ҡ а й ғ ы - х ә с р ә т )  к и л е п  т ы у ы 

у ы  л а  о ҙ а ҡ  т ү г е л

НЕДОЛГОВЕЧНОСТЬ ж  н ы ҡ  б у л м а у ,  т и ҙ  

т у ҙ ы у ,  ҡ ы ҫ ҡ а  ғ ү м е р л е  б у л ы у ;  недолговечность 
обуви а я ҡ  к е й е м е н е ң  т и ҙ  т у ҙ ы у ы ;  недолго
вечность жизни ғ ү м е р ҙ е ң  ҡ ы ҫ ҡ а  б у л ы у ы

НЕДОЛГОВЕЧНЫЙ, - а я ,  - о е  1 .  ( н е п р о ч н ы й )  

т и ҙ  т у ҙ а  т о р ғ а н ,  н ы ҡ  б у л м а ғ а н ;  недолговечная 
постройка н ы ҡ  б у л м а ғ а н  ҡ а р а л т ы  2. ҡ ы ҫ ҡ а ,  

о ҙ а ҡ ҡ а  һ у ҙ ы л м а й  т о р ғ а н ,  ҡ ы ҫ ҡ а  ғ ү м е р л е ,  о ҙ а ҡ  

й ә ш ә м ә й  т о р ғ а н ;  недолговечное счастье ҡ ы ҫ ҡ а  

ғ ү м е р л е  б ә х е т ;  недолговечное растение ҡ ы ҫ ҡ а  

ғ ү м е р л е  ү ҫ е м л е к

НЕДОЛГОВРЕМЕННЫЙ, а я ,  о е  ҡ ы ҫ ҡ а  

в а ҡ ы т л ы ,  о ҙ а ҡ ҡ а  һ у ҙ ы л м а ғ а н ,  о ҙ а ҡ ҡ а  һ у ҙ ы л м а й  

т о р ғ а н ;  недолговременная военная служба
о ҙ а ҡ ҡ а  һ у ҙ ы л м а ғ а н  х ә р б и  х е ҙ м ә т

НЕДОЛЕТ м  ( о с о п )  б а р ы п  е т м ә й  ( е т ә  а л м а й )  

е р г ә  т ө ш ө ү  ( т а ш ,  у ҡ ,  п у л я ,  с н а р я д  Һ . 6 . ) ;  недо
лёт снаряда с н а р я д т ы ң  о с о п  б а р ы п  е т м ә й  ( е р г ә )  

т ө ш ө ү е

НЕДОЛИВ м  1 .  с м .  недолйть — недоливать
2. һ а л ы п  ( ҡ о й о п )  е т к е р е л м ә г ә н  ө л ө ш ;  недолйв 
бензина ҡ о й о п  е т к е р е л м ә г ә н  б е н з и н  

НЕДОЛИВАНИЕ с  с м .  недоливать 
НЕДОЛИВАТЬ н е с о в .  с м .  недолйть 
НЕДОЛИТЬ с о в .  ч т о  т у л т ы р м а й  һ а л ы у  

( ҡ о й о у ) ;  недолйть воды в чайник с ә й н ү к к ә  

һ ы у ҙ ы  т у л т ы р м а й  һ а л ы у

НЕДОЛЮБЛИВАТЬ н е с о в .  к о г о - ч т о  я р а т ы п  

б ө т ө р м ә ү  ( е т м ә ү ,  е т е ң к е р ә м ә ү ) ,  һ ө й һ ө н м ә ү  

НЕДОМЕРИВАТЬ н е с о в .  с м .  недомерить
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НЕДОМЁРИТЬ сов. что үлсәп еткермәү, кәм 
үлсәү; недомерить полмётра шёлка ярты метр 
ебәк(те) кәм үлсәү

НЕДОМЁРОК м үлсәме (күләме) кәм булған 
нәмә, үлсәме тура килмәгән (нормаль булмаған) 
нәмә

НЕДОМЁРЯТЬ соө.', разг. см. недомерить
НЕДОМОГАНИЕ с ауырыҡһыныу, хәлһеҙ

лек, кәйеф китеп тороу, бер аҙ хәлһеҙләнеп 
(ауырып) тороу; испытывать недомогание бер аҙ 
ауырып тороу

НЕДОМОГАТЬ несоә. ауырыҡһыныу, хәл
һеҙлек һиҙеү, ауырып тороу; недомогать от го
ловной боли баш ауыртып тороу

НЕДОМбЛВКА ж әйтеп еткерелмәгән (бө
төрмәгән) һүҙ (фекер, уй), әйтелеп бөтмәү, әйтеп 
бөтөрмәү; говорить недомолвками әйтеп 
бөтөрмәй һөйләү

НЕДОМЫСЛИЕ с уйлап еткермәү; совер
шить глупость по недомыслию уйлап еткермәү 
арҡаһында ахмаҡлыҡ эшләп ташлау

НЕДО Н бС О К м етлекмәй тыуған (ет
лекмәгән) бала; родить недоноска етлекмәгән ба
ла табыу

НЕДОНбШ ЕННЫЙ, -ая, -ое етлекмәй тыу
ған; недоношенный ребёнок етлекмәй тыуған 
бала

НЕДООЦЕНИВАТЬ несов. см. недооценить 
НЕДООЦЕНИВАТЬСЯ несов. страд, от не

дооценивать
НЕДООЦЕНИТЬ сов. кого-что баһа биреп 

еткермәү, баһалап еткермәү; недооценйть сйлы 
соперника ярышташтың көсөн баһалап еткермәү 

НЕДООЦЁНКА ж см. недооценить 
НЕДОПЕКАТЬ несов. см. недопёчь 
НЕДОПЕКАТЬСЯ несоә. 1. см. недопечься 

2. страд, от недопекать
НЕДОПЁЧЬ сов. 1. что (не пропечь) беше

реп еткермәү; недопёчь пирог бәлеште беше
реп еткермәү 2. что (испечь меньше, чем нуж
но) кәрәгенән әҙ (кәм) бешереү, етерлек бе
шермәү

НЕДОПЁЧЬСЯ сов. (не пропечься) бешеп 
етмәү; пирог недопёкся бәлеш бешеп етмәгән 

НЕДОПЛАТА ж 1. см. недоплатйть — недо
плачивать 2. түләнеп бөтмәй ҡалған сумма 
(аҡса); недоплата за квартиру фатир өсөн 
түләнеп бөтмәй ҡалған аҡса

НЕДОПЛАТИТЬ сов. что түләп еткермәү 
(бөтөрмәү); недоплатйть три рубля өс һум түләп 
еткермәү

НЕДОПЛАЧИВАТЬ несов. см. недоплатйть 
НЕДОПОЛУЧАТЬ несов. см. недополучйть 
НЕДОПОЛУЧАТЬСЯ несоә. страд, от не

дополучать
НЕДОПОЛУЧЙТЬ соә. что, чего алып 

бөтөрмәү, кәм алыу; недополучйть десять руб
лей ун һумға кәм алыу

НЕДОРОСЛЬ
НЕДОПОНИМАНИЕ с\ разг. аңлап еткермәү 

(бөтөрмәү); недопонимание свойх задач үҙ бу
рыстарыңды аңлап еткермәү

НЕДОПОНИМАТЬ несов. см. недопонять 
НЕДОПОНЙТЬ сов. что и без done, разг. 

аңлап еткермәү (бөтөрмәү); недопонять его 
мысли уның уй(ҙар)ын аңлап еткермәү

НЕДОПУСТИМОСТЬ ж ярамағанлыҡ, ты
йылғанлыҡ; недопустймость телесных нака
заний тән язалауҙарының тыйылғанлығы

НЕДОПУСТИМЫЙ, -ая, -ое ярамаған, яра
май торған, тыйылған, юл ҡуймаҫлыҡ; недопус- 
тймый поступок ярамаған ҡылыҡ

НЕДОРАБАТЫВАТЬ несов. см. недора
ботать

НЕДОРАБбТАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от 
недоработать 2. прил. (тейешенсә) эшләнеп 
бөтмәгән (еткерелмәгән), кәмселекле; недора
ботанная пьеса эшләнеп еткерелмәгән пьеса 

НЕДОРАБбТАТЬ сов. 1. что и без доп. 
кәрәгенән кәм (әҙ) эшләү 2 . (тейешенсә) эшләп ет
кермәү, насар эшләү; недоработать свой срок 
тейешле ваҡытына эшләп еткермәү; недоработать 
проект проектты тейешенсә эшләп еткермәү

НЕДО РАБбТКА ж 1. см. недоработать 
2 . разг. (изъян) эшләнеп еткерелмәгән (еткерел
мәй ҡалған) урын (кәмселектәр), етешһеҙлек; 
ликвидировать недоработки эшләнеп етке 
релмәгән кәмселектәрен бөтөрөү

НЕДОРАЗВИТОСТЬ ж 1. үҫеп етмәгәнлек, 
етлекмәгәнлек, үҫмәй ҡалғанлыҡ; недоразви
тость зародыша бәбәктең етлекмәгәнлеге 2. аҡыл 
яғынан артта ҡалғанлыҡ

НЕДОРАЗВИТЫЙ, -ая, -ое 1. үҫеп етмәгән, 
етлекмәгән; недоразвитые листочки үҫеп етмәгән 
япраҡтар 2 . (умственно отсталый) аҡыл яғы
нан артта ҡалған; недоразвитый ребёнок аҡыл 
яғынан артта ҡалған бала

НЕДОРАЗУМЕНИЕ с 1. (путаница, ошиб
ка) аңлап етмәү, аңлашылмаусанлыҡ, хата, 
яңылыш(лыҡ); обвинйть по недоразумению  
яңылыш ғәйепләү 2 . (взаимное несогласие) 
талаш, ыҙғыш, үҙ-ара килешмәү, ҡаршы
лы ҡтар), аңлашылмаусанлыҡ; в семье по
стоянные недоразумения ғаиләлә һәр ваҡыт 
үҙ-ара килешмәү

НЕДОРОГбЙ, -ая, -ое 1. арзан, осһоҙ, ҡим
мәт түгел; недорогая ткань арзан туҡыма 
2 . обычно кратк. ф.; перен. ҡәҙерле (аяулы, 
ғәзиз) түгел; жизнь ему недорога уға тормош 
ҡәҙерле түгел

Н Е ДО РбД м см. неурожай 
НЁДОРОСЛЬ м 1. ист. балиғ булмаған 

үҫмер (X V III  — X IX  бб. Рәсәйҙә: балиг бул- 
маган һәм хеҙмәт итә башламаган йәш дворян) 
2 . разг., upon, һаҡаллы сабый, белемһеҙ үҫмер, 
тар ҡарашлы йәш кеше



НЕДОСАЛИВАТЬ
НЕДОСАЛИВАТЬ несов. см. недосолить
НЕДОСЁВ м; с.-х. сәсеп еткермәү, кәм сәсеү; 

недосев льна етенде кәм сәсеү
НЕДОСЕВАТЬ и НЕДОСЁИВАТЬ несов. 

см. недосеять
НЕДОСЁЯТЬ сов. что сәсеп еткермәү, кәм 

сәсеү; недосеять пять гектаров биш гектарға кәм 
сәсеү

НЕДОСКАЗАННОСТЬ ж әйтеп еткерел
мәгәнлек, әйтеп еткермәү (бөтөрмәү); недо
сказанность мысли уйҙы әйтеп еткермәү

НЕДОСКАЗАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от не
досказать 2. прил. әйтеп еткерелмәгән (бөтө
рөлмәгән); недосказанные слова әйтеп бөтө
рөлмәгән һүҙҙәр

НЕДОСКАЗАТЬ сов. әйтеп бөтөрмәү (ет
кермәү), әйтмәй ҡалдырыу; недосказать самое 
важное иң мөһим нәмәләрҙе әйтмәй ҡалдырыу 

НЕДОСКАЗЫВАТЬ несов. см. недосказать 
НЕДОСЛАТЬ сов. что ебәреп еткермәү, 

кәрәгенән кәм ебәреү; недослать журналы жур
налдарҙы кәрәгенән кәм ебәреү

НЕДОСЛЫШАТЬ сов. ишетеп еткермәү, 
ишетмәй ҡалыу; недослышать последние слова 
һуңғы һүҙҙәрҙе ишетмәй ҡалыу

НЕДОСМбТР м 1. ҡарап (күреп) еткермәү; 
недосмотр за ребёнком баланы ҡарап еткермәү 
2. (иғтибарһыҙ булыу сәбәпле) ебәрелгән хата, 
яңылыш; недосмотры в новом издании работы 
эштең яңы баҫмаһында ебәрелгән хаталар 

НЕДОСМОТРЕТЬ сов. см. недоглядеть 
НЕДОСбЛ м тоҙлап еткермәү, еңел тоҙлау; 

недосолить суп ашты тоҙлап еткермәү
НЕДОСПАТЬ сов. йоҡо туймау (ҡандырмау), 

туйғансы йоҡламау
НЕДОСПЁЛЫЙ, ая, ое см. недозрелый
НЕДОСТАВАТЬ несов. кого-чего безл.

1. етмәү, етешмәү; у него недоставало терпения 
уның түҙемлеге етмәй ине 2. булмау, юҡ булыу, 
етмәү; недоставало трёх экземпляров кнйги өс 
дана китап етмәй ине ♦ этого (ещё, только) не
доставало (недостаёт); (ещё) недоставало (не
достаёт), чтобы (произошло, случйлось) что 
шул ғына етмәгән (етмәй) ине

НЕДОСТАТОК м 1. (нехватка) етмәү, ет
кеһеҙ булыу, етешмәү; недостаток времени 
ваҡыт етмәү 2. (изъян) етешһеҙлек, етешһеҙ яҡ, 
кәмселек; у него есть одйн недостаток уның бер 
етешһеҙ яғы бар 3. обычно мн. недостатки; разг. 
(нужда) етешһеҙлек, ҡытлыҡ, мохтажлыҡ, 
ҡыҫынҡылыҡ; терпеть недостатки мохтажлыҡ 
күреү ♦ нет недостатка в ком-чём мохтажлыҡ 
юҡ, етерлек

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ж 1. етерлек булмау; 
недостаточность прйнятых мер күрелгән сара 
ларҙың етерлек булмауы 2. ҡәнәғәтләндерерлек 
(ризалатырлыҡ) булмау; недостаточность от
вета яуаптың ҡәнәғәтләндерерлек булмауы
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♦ сердечная недостаточность мед. йөрәктең 
хәлһеҙлеге

НЕДОСТАТОЧНЫЙ, ая, ое 1. еткелекһеҙ, 
етерлек булмаған (түгел), әҙ; недостаточные 
средства етерлек булмаған аҡса; недостаточная 
помощь аҙ ярҙам 2. (неполный, неудовлетвори
тельный) ҡәнәғәтләнерлек (етерлек, тулы) бул
маған (түгел); недостаточные сведения тулы 
булмаған мәғлүмәттәр; недостаточное знание 
своего дёла үҙ эшенде ҡәнәғәтләнерлек кимәлдә 
белмәү

НЕДОСТАТЬ сов. чего безл. етмәү; недо
стать смелости батырлыҡ (ҡыйыулыҡ) етмәү

НЕДОСТАЧА ж\ разг. етмәү, етешмәү, тул
мау, кәм (өҫтөнә) сығыу; недостача сельхозма- 
шйн ауыл хужалығы машиналарының етешмәүе; 
обнаружить недостачу етешмәүен асыҡлау (бе
леп ҡалыу)

НЕДОСТАЮЩИЙ, -ая, -ее етмәгән, етешмә
гән, кәм; недостающие странйцы етмәгән биттәр

НЕДОСТИЖИМОСТЬ ж (маҡсатына) ирешә 
алмаҫлыҡ булыу, тормошҡа ашыра алмаҫлыҡ 
булыу; недостижймость цели маҡсаттың ирешә 
алмаҫлыҡ булыуы

НЕДОСТИЖИМЫЙ, -ая, -ое 1. ирешеп бул- 
маҫлыҡ, тормошҡа ашыра алмаҫлыҡ, буй етмәҫ
лек; недостижймая мечта тормошҡа ашыра ал
маҫлыҡ хыял 2. барып (менеп) етә алмаҫлыҡ; 
недостижймая высота менеп етә алмаҫлыҡ 
бейеклек

НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ж дөрөҫкә тура кил
мәү, дөрөҫлөгө икеле булыу, дөрөҫ булмау; не
достоверность фактов факттарҙың дөрөҫ бул
мауы

НЕДОСТОВЕРНЫЙ, -ая, -ое шикле, (дөрөҫ
лөгө) икеле, дөрөҫ булмаған; недостоверные 
слухи шикле хәбәрҙәр

НЕДОСТОЙНЫЙ, -ая, -ое 1. лайыҡ бул
маған (түгел); недостойный внимания факт
иғтибарға лайыҡ булмаған факт 2. (безнравст
венный) әҙәпһеҙ, түбән; недостойное поведение 
әҙәпһеҙ ҡылыҡ

НЕДОСТУПНОСТЬ ж 1. эргәһенә (яҡын) 
бара (килә, етә) алмаҫлыҡ булыу, яҡын юлай ал
маҫлыҡ, барып еткеһеҙ булыу; недоступность 
горной вершйны тау түбәһенең менеп етә ал
маҫлыҡ булыуы 2. аңлауға ауыр, ҡатмарлы (ау
ыр) булыу, ҡырыҫ булыу; эта кнйга недоступна 
детям был китап балалар аңлауға ауыр

НЕДОСТУПНЫЙ, -ая, -ое 1. яҡын килә ал
маҫлыҡ, барып етә алмаҫлыҡ, яҡын барырлыҡ 
түгел (булмаған); недоступное место барып етә 
алмаҫлыҡ урын 2. (превышающий возможнос
ти) үтә ҡиммәт; недоступные цёны үтә ҡиммәт 
хаҡтар 3. (о человеке) ҡырыҫ, торпа(й); недо
ступный человек ҡырыҫ кеше 4. (трудный для 
понимания) аңлашылмаҫлыҡ, аңлай алмаҫлыҡ, 
ҡатмарлы



НЕЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ
НЕДОСУГ м\ разг. 1. ваҡыт юҡлыҡ, эштең 

тығыҙлығы; сослаться на недосуг ваҡыт 
юҡлыҡҡа һылтаныу 2. в знач. сказ, ваҡыт юҡ; 
ему недосуг уның ваҡыты юҡ

НЕДОСЧИТАТЬСЯ сов. (иҫәптә) КӘМ сығыу, 
тулмау, етмәү; недосчитаться многих книг күп 
китаптарҙың етмәүе

НЕДОСЧИТЫВАТЬСЯ несов. см. недосчи
таться

НЕДОСЫЛАТЬ несов. см. недослать
НЕДОСЫЛАТЬСЯ несов. страд, от недо

сылать
НЕДОСЫЛКА ж см. недослать; недосылка 

газет гәзиттәрҙе кәм ебәреү
НЕДОСЫПАТЬ сов. тултырмай һалыу, тул

тырғансы һалмау, кәм һалыу; недосыпать в ме
шок зерно ашлыҡты тоҡҡа тултырмай һалыу 

НЕДОСЫПАТЬ I несов. см. недосыпать 
НЕДОСЫПАТЬ II несов. см. недоспать 
НЕДОСЯГАЕМОСТЬ ж см. недостижймость 
НЕДОСЯГАЕМЫЙ, -ая, -ое см. недости

жимый
НЕДОТРбГА 1. л  и ж; разг. үпкәсел, һүҙ 

күтәрмәгән (кеше) 2. ж\ бот. һары ҡына 
НЕДОТЙГИВАТЬ несов. см. недотянуть 
НЕДОТЯНУТЬ сов. что 1. һуҙып (тартып) 

еткермәү; недотянуть проволоку сымды һуҙып 
еткермәү 2. перен., разг. үтәп еткермәү; недотя
нуть пятй процентов до плана планды биш про 
центҡа үтәп еткермәү

НЕДОУЗДОК м нуҡта; снять недоуздок
нуҡта һалдырыу

НЕДОУМЕВАТЬ несов. төшөнөп (аңлап) 
етмәү, аңламай тороу, аптырау, аптырап (апты
рашта) ҡалыу

НЕДОУМЕНИЕ с икеләнеү, аптырап ҡалыу, 
аңламай тороу; остановиться в недоумении ап
тырап туҡтап ҡалыу

НЕДОУМЕННЫЙ и разг. НЕДОУМЁН 
НЫИ, -ая, -ое аптыраулы, шикләнеүле, икелә
неүле; недоуменный вопрос аптыраулы һорау 

НЕДОУЧЁСТЬ сов. что\ разг. иғтибарға 
алып етмәү, иҫәпкә алып бөтөрмәү (еткермәү); 
недоучесть сложйвшиеся обстоятельства килеп 
тыуған шарттарҙы иҫәпкә алып бөтөрмәү 

НЕДОУЧИВАТЬ несов. см. недоучйть 
НЕДОУЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. недоучйть- 

ся 2. страд, от недоучивать
НЕДОУЧИТЬ сов. кого тулы(һынса) белем 

бирмәү, уҡытып еткермәү; недоучйть ребёнка в 
школе мәктәптә балаға тулы белем бирмәү

НЕДОУЧИТЬСЯ сов. тулы(һынса) белем ал
мау, уҡыуҙы тамамламау; недоучйться в инсти
туте институтты тамамламау

НЕДОУЧКА м и ж) разг. һай белемле, төплө 
белем алмаған (кеше)

НЕДОЧЕТ м 1. (недостача) етмәү, тулмау; 
обнаружить недочёт денег в кассе кассала аҡса

етмәүҙе асыҡлау 2. обычно мн. недочёты 
етешһеҙлектәр, кәмселектәр; недочёты в работе 
эштәге етешһеҙлектәр

НЁДРА только мн. 1. ер аҫты, ер ҡуйыны; в 
недрах землй ер аҫтында 2. чего, какие; перен. 
эс, төп, төпкөл; в недрах душй күңел төбөндә 

НЕДРЁМЛЮЩИИ, -ая, -ее уяу, һаҡ, сос, 
һиҙгер; недремлющий сторож уяу ҡарауылсы; 
недремлющий глаз һиҙгер күҙ 

НЁДРУГ м дошман
НЕДРУЖЕЛЮБИЕ с күрә алмаусанлыҡ, 

яратмаусылыҡ, хөсөтлөк, хаслыҡ; проявлять не
дружелюбие яратмаусылыҡ күрһәтеү

НЕДРУЖЕЛЮБНЫЙ, -ая, -ое күрә алмау- 
сан, яратмаусан, үсле; недружелюбный взгляд 
яратмаусан ҡараш

НЕДРУЖЕСТВЕННЫЙ, ая, ое дуҫ бул 
маған; недружественные страны дуҫ булмаған 
илдәр

НЕДУГ м ауырыу, сир, сырхау; тяжёлый не 
д5т ҡаты сир

Н ЕДУ РН бЙ , ая, ое 1. (неплохой) яҡшы 
(арыу) ғына, насар түгел; недурной голос арыу 
ғына тауыш 2. обычно кратк. ф. (довольно кра
сивый) матур (һылыу) ғына

НЕДЮ Ж ИННЫЙ, -ая, -ое күренекле, 
башҡаларҙан айырылып торған, ғәҙәттән тыш 
(ҙур); недюжинные способности ғәҙәттән тыш 
һәләтлектәр

НЕЁЗЖЕНЫЙ, ая, ое 1. (не приученный к 
езде) өйрәтелмәгән, егелмәгән; неезженый конь 
өйрәтелмәгән ат 2. (ненаезженный) (күптән) 
йөрөлмәгән, әҙ йөрөлгән; неезженая дорога 
күптән йөрөлмәгән юл

НЕЕСТЕСТВЕННОСТЬ ж яһалмалыҡ, тәби
ғи булмау; неестественность поведения тәртип 
тең (ҡылыҡ-ҡыланыштың) тәбиғи булмауы 

НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ, ая, ое 1. яһалма, 
тәбиғи булмаған; неестественный смех яһалма 
көлөү 2. (ненормальный, необычный) ғәҙәти 
(тәбиғи) булмаған; неестественная перемена 
ғәҙәти булмаған үҙгәреш ♦ умереть неестествен
ной смертью үҙ үлеме менән үлмәү

НЕЖАРКИЙ, ая, ое (бик) эҫе түгел, эҫе 
булмаған, йылы ғына; нежаркая баня бик эҫе 
булмаған мунса; нежаркие дни эҫе булмаған 
көндәр

НЕЖДАННО и НЕЖДАННО НЕГАДАННО
нареч. (һис тә) көтмәгәндә, көтмәҫтән, уйлама
ғанда; нежданно уехать көтмәгәндә китеп барыу 

НЕЖДАННЫЙ, ая, ое см. неожйданный; 
нежданная встреча көтөлмәгән осрашыу; не
жданный гость көтөлмәгән ҡунаҡ

НЕЖЕЛАНИЕ с теләк булмау, теләмәү; не
желание играть уйнарға теләмәү

НЕЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ ж кәрәкмәгәнлек, 
күңелгә ятмағанлыҡ, теләмәгәнлек; нежелатель
ность событий ваҡиғаларҙың кәрәкмәгәнлеге 
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НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ
НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое кәрәкмәгән, 

күңелгә ятмаған, телә(н)мәгән; нежелательные 
последствия кәрәкмәгән һөҙөмтәләр

НЁЖЕЛИ союз сравнит.', книжн. (чем) 
г а /  тә Караганда; сегодня она одета лучше, 

нежели вчера ул бөгөн кисәгегә ҡарағанда мату
рыраҡ кейенгән

НЕЖЕНАТЫЙ, -ая, -ое буйҙаҡ, өйләнмәгән; 
неженатый парень өйләнмәгән егет

НЁЖЕНКА ж и л ;  разг. иркә, наҙлы (кеше)', 
расти неженкой иркә булып үҫеү

НЕЖИВОЙ, -ая, -ое 1. үле, үлгән, тере бул
маған; ребёнок родйлся неживой бала үле 
тыуған 2. (неорганический) йәнһеҙ, тере бул
маған; неживая природа йәнһеҙ тәбиғәт 3. (вя
лый) һүлпән, һүрән, дәртһеҙ, йәнһеҙ, күңелһеҙ; 
неживой вид йәнһеҙ (күңелһеҙ) ҡиәфәт 4. перен. 
(тусклый) тоноҡ; неживой свет тоноҡ яҡтылыҡ 

НЕЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ж йәшәүгә һә 
ләтһеҙлек; нежизнеспособность органйзма орга 
низмдың йәшәүгә һәләтһеҙлеге

НЕЖИЗНЕСПОСОБНЫЙ, ая, ое 1. йәшәү 
гә һәләтһеҙ; нежизнеспособные клетки йәшәүгә 
һәләтһеҙ күҙәнәктәр 2. тормошҡа яраҡлашмаған; 
нежизнеспособная натура тормошҡа яраҡлаш 
маған натура

НЕЖИЛОЙ, ая, ое 1. (такой, в котором 
не живут) кеше тормай (йәшәмәй) торған, кеше 
тормаған (йәшәмәгән); нежилые места кеше йә
шәмәгән урындар; нежилой дом кеше йәшәмәгән 
йорт 2. (не приспособленный для жилья) то
рорға яраҡһыҙ, йәшәү өсөн тәғәйенләнмәгән; не
жилое помещение йәшәү өсөн тәғәйенләнмәгән 
йорт

НЁЖИТЬ несов. кого-что иркәләү, иркә- 
ләндереү, наҙлау; нежить детей балаларҙы 
иркәләү

НЁЖИТЬСЯ несов. иркәләнеү, наҙланыу; 
нежиться на солнце ҡояшта иркәләнеү

НЁЖНИЧАТЬ несов. с кем-чем и без доп.', 
разг. иркәләү, наҙлау, йомшаҡлыҡ күрһәтеү; 
нежничать с ребёнком баланы иркәләү; нежни
чать с нарушйтелями порядка тәртип боҙоусы 
ларға ҡарата йомшаҡлыҡ күрһәтеү

НЁЖНОСТЬ ж 1. яғымлылыҡ, наҙлылыҡ, 
мөләйемлек, йомшаҡлыҡ; нежность взгляда 
ҡараштың яғымлылығы 2. (мягкость, ласка) 
иркәләү; матерйнская нежность әсә иркәләүе 
3. обычно мн. нежности; разг. иркәләү һүҙҙәре, 
иркә, наҙлауҙар; говорйть нежности иркәләү 
һүҙҙәре һөйләү 4. обычно мн. нежности; разг. 
(изнеженность) иркәлек; что за нежности был 
ниндәй иркәлек

НЁЖНЫЙ, ая, ое 1. (ласковый) һөйкөмлө, 
мөләйем; нежный взгляд мөләйем ҡараш 2. (мяг
кий) йомшаҡ, наҙлы, нескә; нежная кожа йом
шаҡ тире 3. (приятный по окраске, звучанию и 
т.п.) нәфис, яғымлы; нежный цветок нәфис

сәскә; нежный голос яғымлы тауыш; нежный 
цвет нәфис төҫ 4. (хрупкий, изнеженный) нескә, 
иркә, ватылыусан; нежный прибор ватылыусан 
прибор; нежный стебель нескә һабаҡ; нёжный 
мальчик иркә малай ♦ нёжный пол ҡатын-ҡыҙ 

НЕЗАБВЁННЫЙ, -ая, -ое высок, (мәңге) 
онотолмаҫ(лыҡ); незабвенные слова онотолмаҫ 
һүҙҙәр; незабвенный учйтель (мәңге) онотол
маҫлыҡ уҡытыусы

НЕЗАБУДКА ж күгәрсен күҙе (сәскә) 
НЕЗАБЫВАЕМОСТЬ ж онотолмаҫлыҡ бу

лыу; незабываемость событий ваҡиғаларҙың 
онотолмаҫлыҡ булыуы

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ, -ая, -ое онотолмаҫлыҡ, 
тәрән тәьҫир ҡалдырған; незабываемые дни оно
толмаҫлыҡ көндәр

НЕЗАВЕРШ ЁННОСТЬ ж тамамланмаған
лыҡ, осланмағанлыҡ; незавершённость работы
эштең тамамланмағанлығы

НЕЗАВЕРШЁННЫЙ, ая, ое ы п / еп та
мамланмаған (бөтмәгән, осланмаған); незавер
шённая кнйга яҙылып бөтмәгән китап

НЕЗАВИДНЫЙ, -ая, -ое ҡыҙыҡһыҙ, ҡыҙы- 
ғырлыҡ булмаған (түгел), насар; незавйдное по
ложение насар хәл

НЕЗАВИСИМОСТЬ ж бойондороҡһоҙлоҡ; 
национальная незавйсимость милли бойондо 
роҡһоҙлоҡ

НЕЗАВИСИМЫЙ, -ая, -ое 1. бойондороҡ
һоҙ; незавйсимые страны бойондороҡһоҙ илдәр 
2. (выражающий самостоятельность) ирекле, 
буйһонмаусан; незавйсимый характер буйһон- 
маусан характер

НЕЗАВИСЯЩ ИЙ: по независящим об
стоятельствам бәйле булмаған сәбәптәр (хәлдәр) 
арҡаһында

НЕЗАДАЧА ж\ разг. уңышһыҙлыҡ, уңыш
һыҙ хәл; что за незадача был ниндәй уңыш
һыҙлыҡ

НЕЗАДАЧЛИВЫЙ, -ая, -ое разг. 1. эше уң
май торған, ебегән, бешмәгән; незадачливый че
ловек эше уңмай торған кеше 2. бәхетһеҙ, 
уңышһыҙ; незадачливая работа уңышһыҙ эш 

НЕЗАДОЛГО нареч. аҙ ғына элек (алда), ал
дынан; незадолго перед праздником байрамдан 
аҙ ғына алда

НЕЗАЖИВАЮ Щ ИЙ, -ая, -ее уңалмаған, 
уңалмай торған; незаживающая рана уңалма
ған яра

НЕЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ж ҡыҙыҡ
һынмау, һалҡын ҡарау; незаинтересованность в 
дёле эш менән ҡыҙыҡһынмауҙы күрһәтеү, эшкә 
һалҡын ҡарау

НЕЗАИНТЕРЕСОВАННЫЙ, ая, ое ҡы
ҙыҡһынмаусы, һалҡын ҡараусы

НЕЗАКОННОРОЖДЁННЫЙ, ая, ое 1. ни
кахһыҙ тыуған, тыума; незаконнорождённый 
ребёнок никахһыҙ тыуған бала 2. в знач. сущ. 
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незаконорождённый м и незаконнорождённая
ж никахһыҙ тыуған бала

НЕЗАКОННОСТЬ ж законһыҙлыҡ, за
конһыҙ булыу, законға һыймау (яраҡһыҙ бу
лыу), закондан тыш булыу; незаконность требо
ваний талаптарҙың законға яраҡһыҙ булыуы 

НЕЗАКОННЫЙ, -ая, -ое законһыҙ, закондан 
тыш эшләнгән, законға яраҡһыҙ (ҡаршы 
булған), законға һыймаған; незаконный доку
мент законға яраҡһыҙ документ; незаконный 
брак законһыҙ өйләнешеү (никах)

НЕЗАКОНОМЕРНЫ Й, ая, ое законға 
(ҡанунға) буйһонмаған; незакономерное яв
ление ҡанунға буйһонмаған күренеш

НЕЗАКОНЧЕННОСТЬ ж см. незавершён 
ность

НЕЗАКОНЧЕННЫЙ, ая, ое см. незавер 
шённый; незаконченное произведение яҙылып 
бөтмәгән әҫәр

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое тотҡар
һыҙ, тотҡарлыҡһыҙ, кисектергеһеҙ; незамед
лительный ответ кисектергеһеҙ яуап

НЕЗАМЕНИМОСТЬ ж алмаштырғыһыҙ бу
лыу, алмашы булмау; незаменймость деталей 
деталдәрҙең алмаштырғыһыҙ булыуы

НЕЗАМЕНИМЫЙ, ая, ое 1. алмаш 
тырғыһыҙ, үтә кәрәкле; незаменимый специа
лист алмаштырғыһыҙ белгес 2. см. невоспол
нимый

НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ, -ая, -ее (ҡыш) туңмай 
торған; незамерзающий родник ҡыш туңмай 
торған шишмә

НЕЗАМЁТНО нареч. һиҙҙермәйенсә (генә), 
һиҙелмәй(енсә), беленмәй, күренмәй; зайтй не
заметно һиҙҙермәйенсә барып кереү; время про
шло незаметно ваҡыт һиҙелмәйенсә үтеп китте 

НЕЗАМЕТНЫЙ, -ая, -ое 1. беленмәҫлек, 
беленмәгән, беленер-беленмәҫ, һиҙмәҫлек, тойол- 
маҫлыҡ; незаметные следы беленер-беленмәҫ 
эҙҙәр; незаметные изменения тойолмаҫлыҡ 
үҙгәрештәр 2. күренекһеҙ, күҙгә ташланып тор
маған, башҡаларҙан айырылып тормаған; неза
метный человек күренекһеҙ кеше

НЕЗАМУЖНИЙ, -яя, -ее 1. (не состоящая ө 
браке) кейәүгә (тормошҡа) сыҡмаған, иргә бар
маған, ирһеҙ; незамужняя женщина ирһеҙ 
ҡатын 2. (не связанный с замужеством) 
кейәүһеҙ (ирһеҙ) булған (торған, йәшәгән), тор
мошҡа сыҡмай йәшәгән; незамужние годы тор
мошҡа сыҡмай йәшәгән йылдар

НЕЗАМЫСЛОВАТОСТЬ ж ябайлыҡ, ябай 
булыу; незамысловатость рисунка һүрәттең 
ябай булыуы

НЕЗАМЫСЛОВАТЫЙ, ая, ое 1. ябай, 
хикмәтһеҙ, ҡатмарлы булмаған, ҡәҙимге; неза
мысловатый узор ябай биҙәк 2. разг. (о челове
ке) бер ҡатлы; незамысловатый человек бер
ҡатлы кеше

НЕЗАНИМАТЕЛЬНОСТЬ ж ҡыҙыҡһыҙ бу 
лыу, мауыҡтырмай торған булыу, мауыҡтыр
ғыһыҙ булыу; незанимательность сюжета сю
жеттың мауыҡтырғыһыҙ булыуы

НЕЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое ҡыҙыҡһыҙ, 
мауыҡтырмай торған; незанимательный рассказ
ҡыҙыҡһыҙ хикәйә

НЕЗАНЯТОСТЬ ж буш булыу (тороу); не
занятость помещения йорттоң буш тороуы

НЕЗАНЯТЫЙ, -ая, -ое буш, буш булған 
(торған), эштән буш (булған), эшһеҙ; незанятое 
место буш урын; незанятый дом буш (торған) 
йорт; незанятый человек эштән буш кеше

НЕЗАПАМЯТНЫЙ, -ая, -ое бик күптәнге 
(боронғо), әллә ҡасанғы; с незапамятных вре
мён бик боронғо замандарҙан

НЕЗАПЛАНИРОВАННЫЙ, ая, ое планла 
штыр(ыл)маған, алдан билдәләнмәгән (әҙер
ләнмәгән), планға индерелмәгән, алдан күрел
мәгән (ҡаралмаған), көтөлмәгән; незапланйро 
ванная работа алдан билдәләнмәгән эш; неза 
планйрованная встреча көтөлмәгән осрашыу 

НЕЗАПЙТНАННЫЙ, ая, ое тапһыҙ, тап 
ланмаған, керһеҙ, кер (тап) төшмәгән, саф; неза
пятнанная репутация тап төшмәгән абруй

НЕЗАРАЗНЫЙ, -ая, -ое йоғошһоҙ; неза
разная болезнь йоғошһоҙ ауырыу

НЕЗАСЛУЖ ЕННЫЙ, -ая, -ое тейешһеҙ, 
урынһыҙ(ға), нахаҡ; незаслуженная обйда 
урынһыҙ үпкә

НЕЗАТЕЙЛИВОСТЬ ж ябайлыҡ, ябай бу
лыу, (артыҡ) ҡатмарлы булмау; незатейливость 
украшений биҙәктәрҙең ябайлығы

НЕЗАТЕЙЛИВЫЙ, -ая, -ое ябай, (артыҡ) 
ҡатмарлы булмаған, хикмәтһеҙ; незатейливая 
музыка ябай көн

НЕЗАУРЙДНОСТЬ ж талантлылыҡ, һәләтле 
(талантлы) булыу, ғәҙәттән тыш булыу, 
(башҡаларҙан) айырылып тороу; незаурядность 
актёра актерҙың таланты

НЕЗАУРЙДНЫЙ, ая, ое һәләтле, ғәҙәттән 
тыш, (башҡаларҙан) айырылып торған; неза
урядное дарование ғәҙәттән тыш ҙур һәләт 

НЕЗАЧЕМ нареч. в знач. сказ.; разг. кәрәге 
юҡ, мәғәнәһе юҡ, юҡҡа, тиккә, бушҡа; незачем 
там оставаться унда ҡалыуҙың кәрәге юҡ

НЕЗВАНЫЙ, -ая, -ое саҡырылмаған; не
званый гость саҡырылмаған ҡунаҡ

НЕЗДЁШ НИЙ, -яя, -ее разг. бында тормаған 
(йәшәмәгән), ситтән килгән, бындағы түгел; не
здешний жйтель бында йәшәмәгән кеше

НЕЗДОРбВИТЬСЯ несоә. кому безл. ауы
рып (ауырыҡһынып) тороу; с утра нездоровит
ся иртәнән бирле ауырып торола

НЕЗДО РбВЫ Й , -ая, -ое 1. ауырыу, сирле, 
сырхау; нездоровый вид ауырыу төҫ 2. сәлә
мәтлек (һаулыҡ) өсөн зарарлы; нездоровый 
клймат һаулыҡ өсөн зарарлы климат 3. перен. 
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НЕЗДОРОВЬЕ
зарарлы, дөрөҫ булмаған, ғәҙәти булмаған; не
здоровое явление ғәҙәти булмаған күренеш; не
здоровое влияние зарарлы йоғонто

НЕЗДОРбВЬЕ с сәләмәтлек (һаулыҡ) юҡ
лыҡ (булмау), сырхаулыҡ; его беспокоит моё 
нездоровье уны минең һаулыҡ булмау борсой 

НЕЗЕМ НбЙ, -ая, -ое 1. Ер шарынан ситтә 
булған (торған); неземные тела Ер шарынан 
ситтә булған есемдәр 2. трад.-поэт., перен. 
ғәҙәттән тыш (ҙур, көслө); неземная сила 
ғәҙәттән тыш ҙур көс

НЕЗЛбБИВОСТЬ и НЕЗЛОБЙВОСТЬ ж
хәйләһеҙлек, (йомшаҡ) күңеллелек, йыуашлыҡ, 
эскерһеҙлек; незлобивость характера йомшаҡ 
тәбиғәтле булыу

НЕЗЛбБИВЫ Й и НЕЗЛОБЙВЫЙ, ая, ое
хәйләһеҙ, эскерһеҙ, йомшаҡ күңелле, йыуаш; не
злобивый человек йомшаҡ күңелле кеше

НЕЗЛбБНЫ Й , -ая, -ое йомшаҡ, йыуаш, 
шәфҡәтле; незлобное отношение йомшаҡ 
мөнәсәбәт

Н Е ЗЛ бЙ , -ая, -ое яҡшы (йомшаҡ) күңелле, 
эскерһеҙ, йыуаш, уҫал түгел (булмаған); незлой 
человек йыуаш кеше

НЕЗЛОПАМЯТНЫЙ, -ая, -ое кенә тотмау
сы, үс (асыу) һаҡламаған; у него незлопамят
ный характер ул кенә тотмай

НЕЗНАЙКА м и ж\ разг. бер нәмә лә 
белмәүсе

НЕЗНАКбМЕЦ м сит (ят, таныш булмаған, 
күрмәгән-белмәгән) ир-ат; незнакомка ж таныш 
булмаған (сит, ят, күрмәгән-белмәгән) ҡа
тын-ҡыҙ

НЕЗНАКбМЫ Й, -ая, -ое таныш булмаған 
(түгел), белмәгән, танымаған, ят, сит; незна
комый человек таныш түгел кеше; незнакомый 
текст таныш булмаған текст

НЕЗНАНИЕ с белмәү; незнание чужого язы
ка сит телде белмәу

н е з н Ач а щ и и , -ая, -ее әһәмиәтһеҙ, әһә
миәте аҙ, кәрәге аҙ, мөһим булмаған; незнача
щий разговор мөһим булмаған һөйләшеү

НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое 1. бәләкәй, 
әҙ, ҙур булмаған; незначительная сумма әҙ 
аҡса; незначительная просьба бәләкәй үтенес 
2 . аҙ әһәмиәтле, әһәмиәте аҙ (булған), әһә
миәтһеҙ; незначительный вопрос аҙ әһәмиәтле 
мәсьәлә

НЕЗРЁЛОСТЬ ж өлгөрмәгәнлек, етлек
мәгәнлек, бешмәгәнлек, сейле-бешле булыу; не
зрелость плодов емештәрҙең бешмәгәнлеге; не
зрелость мысли фекерҙең өлгөрмәгәнлеге

НЕЗРЁЛЫЙ, -ая, -ое прям., перен. өлгөрөп 
(үҫеп) етмәгән, етлекмәгән, бешмәгән, сейле-беш
ле, сей; незрелое яблоко сей алма; незрелый 
юноша үҫеп етмәгән йәш егет; незрелый роман 
сейле-бешле роман

НЕЗРЙМЫЙ, ая, ое книжн. см. невйдимый

НЕЗРЙЧИЙ, -ая, -ее 1. һуҡыр; незрячие гла
за һуҡыр күҙҙәр 2. в знач. сущ. незрячий м и 
незрячая ж һуҡыр

НЕЗЫБЛЕМЫЙ, -ая, -ое книжн. ҡаҡшамаҫ, 
емерелмәҫ, ныҡ; незыблемая основа ҡаҡшамаҫ 
нигеҙ

НЕИДЕНТЙЧНЫЙ, -ая, -ое тиң (оҡшаш, 
берҙәй) булмаған (түгел); неидентйчные явления 
оҡшаш булмаған күренештәр

НЕИЗБЁЖ НОСТЬ ж ҡотолғоһоҙлоҡ, 
ҡотолғоһоҙ булыу; неизбежность перехода 
күсеүҙең ҡотолғоһоҙ булыуы

НЕИЗБЕЖНЫЙ, -ая, -ое ҡотолғоһоҙ; пора
жение неизбежно еңелеү ҡотолғоһоҙ

НЕИЗБЫВНЫЙ, -ая, -ое книжн. онотолмаҫ, 
онотолмай торған, бөтмәҫ, бөтмәй (уҙмай) 
торған; неизбывная тоска онотолмаҫ һағыш 

НЕИЗВЕДАННЫЙ, -ая, -ое 1. өйрәнелмәгән, 
тикшерелмәгән; неизведанный край өйрәнел
мәгән яҡ 2 . һыналмаған, билгеһеҙ, баштан ки
сермәгән (уҙмаған); неизведанное чувство баш
тан кисермәгән тойғо

НЕИЗВЕСТНО 1. нареч. билдәһеҙ, билдәле 
булмаған; переехать неизвестно куда билдәле 
булмаған ергә күсеү 2. в знач. сказ., безл. 
билдәһеҙ, билдәле түгел; кто это сказал, неиз
вестно кем әйткәндер, билдәһеҙ

НЕИЗВЕСТНОСТЬ ж  1. билдәһеҙлек, 
билдәле (мәғлүм, таныш) булмау; неизвестность 
будущего киләсәктең билдәһеҙлеге (алда ни бу
лырын белмәц) 2. күренекһеҙлек, танылмау, ха
лыҡҡа билдәле булмау; жить в неизвестности 
билдәһеҙлектә йәшәү

НЕИЗВЕСТНЫ Й, -ая, -ое 1. билдәһеҙ, 
билдәле (таныш) булмаған; неизвестная дорога 
билдәһеҙ юл 2 . танылмаған, күренекһеҙ, дан- 
лыҡһыҙ; неизвестный писатель танылмаған 
яҙыусы 3. в знач. сущ. неизвестный м и неиз
вестная ж см. незнакомец 4. в знач. сущ. неиз
вестное с; мат. билдәһеҙ һан; найти неиз
вестное билдәһеҙ һанды табыу

НЕИЗГЛАДЙМЫЙ, -ая, -ое книжн. онотол
маҫлы ҡ), юйылмаҫ(лыҡ), иҫтән (хәтерҙән) 
сыҡмаҫлыҡ, тәрән; неизгладймое впечатление 
тәрән тәьҫир; неизгладимые воспоминания иҫтән 
сыҡмаҫлыҡ хәтирәләр

НЕИЗЛЕЧЙМЫИ, -ая, -ое дауалап булмай 
(төҙәлмәй, йүнәлмәй) торған; неизлечймая бо
лезнь дауалап булмай торған ауырыу

НЕИЗМЕННОСТЬ ж үҙгәрмәүсәнлек, үҙгәр- 
мәҫлек, даимилыҡ; неизменность правил ҡағи
ҙәләрҙең даимилығы

НЕИЗМЕННЫЙ, -ая, -ое 1. (постоянный) 
үҙгәрмәй торған, үҙгәрмәҫ, үҙгәрешһеҙ, даими; 
неизменные привычки үҙгәрмәй торған ғәҙәттәр; 
неизменная величина мат. даими дәүмәл 
2. (обязательный) ғәҙәттәге, һәр ваҡыттағы; на 
голове у неё неизменный белый платок уның ба
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НЕИСТОВЫЙ
шында ғәҙәттәге аҡ яулыҡ 3. (верный) ышаныс
лы, ысын, тоғро; неизменный друг ысын дуҫ 

НЕИЗМЕНЯЕМОСТЬ ж үҙгәрмәй торған бу
лыу, үҙгәрмәүсәнлек; неизменяемость наречий 
грам. рәүештәрҙең үҙгәрмәүсәнлеге

НЕИЗМЕНЯЕМЫЙ, -ая, -ое үҙгәрмәй тор
ған, үҙгәрмәҫ, төрләнмәй (төрлөләнмәй) торған; 
неизменяемые части речи грам. үҙгәрмәй торған 
һүҙ төркөмдәре

НЕИЗМЕРЙМЫИ, -ая, -ое сағыштырғыһыҙ, 
сағыштырғыһыҙ дәрәжәлә, сикһеҙ (ҙур), үлсә
геһеҙ, икһеҙ сикһеҙ; неизмерймые пространства 
икһеҙ-сикһеҙ киңлектәр

НЕИЗУЧЕННЫЙ, -ая, -ое өйрәнелмәгән, 
тикшерелмәгән; неизученная проблема тикше
релмәгән мәсьәлә

НЕИЗЪЯСНЙМЫЙ, -ая, -ое аңлатып бирә 
алмаҫлыҡ, аңлатып булмай торған, аңлатҡыһыҙ, 
төшөндөргөһөҙ; неизъяснймое волнение аңла
тып бирә алмаҫлыҡ тулҡынланыу

НЕИМЁНИЕ: за неимением кого-чего булмау 
сәбәпле, юҡлығы арҡаһында; за неимением 
времени ваҡыт булмау сәбәпле

НЕИМОВЁРНЫЙ, -ая, -ое ғәҙәттән тыш 
(ҙур, күп); с неимоверной быстротой ғәҙәттән 
тыш ҙур тиҙлек менән; неимоверные трудности 
ғәҙәттән тыш (күп) ауырлыҡтар

НЕИМУЩИЙ, -ая, -ее 1. ярлы, мөлкәтһеҙ, 
фәҡир; неимущие люди фәҡир кешеләр 2. ө 
знач. сущ. неимущие мн. фәҡирҙәр, ярлылар 

НЕИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ, ая, ое интелли 
гентҡа хас булмаған, тәрбиәһеҙ, культураһыҙ, 
мәҙәниәтһеҙ; неинтеллигентный человек культу 
раһыҙ кеше

НЕИНТЕРЕСНЫЙ, -ая, -ое 1. насар, ҡыҙыҡ 
булмаған, ҡыҙыҡһыҙ, күңелһеҙ; неинтересная 
книга ҡыҙыҡ булмаған китап 2. һөйкөмһөҙ, 
күрмәлекһеҙ; неинтересный человек һөйкөмһөҙ 
кеше; неинтересная внешность күрмәлекһеҙ 
ҡиәфәт

НЕИСКОРЕНЙМЫЙ, ая, ое ныҡ тамыр 
йәйгән, төҙәтеүе ҡыйын булған, төҙәткеһеҙ; не
искоренимые привычки ныҡ тамыр йәйгән 
ғәҙәттәр

НЕЙСКРЕННЕ и НЕЙСКРЕННО нареч. 
ысын күңелдән -мау/-мәү; говорйть нейскренне 
ысын күңелдән һөйләмәү

НЕЙСКРЕННИЙ, -яя, -ее 1. ике йөҙлө, эс
керле; нейскренний человек ике йөҙлө кеше 
2. ысын күңелдән булмаған, яһалма; нейскреняя 
похвала яһалма маҡтау

НЕЙСКРЕННОСТЬ ж ике йөҙлөлөк, эскер
лелек, ысын күңелдән булмағанлыҡ, яһалмалы
лыҡ; нейскренность чувств тойғоларҙың яһалма
лылығы

НЕИСКУШЁННОСТЬ ж тәжрибәһеҙлек, 
тәжрибәһе булмағанлыҡ; неискушённость в жи

тейских вопросах тормош мәсьәләләрендәге 
тәжрибәһеҙлек

НЕИСКУШЁННЫЙ, -ая, -ое тәжрибәһеҙ, 
тәжрибәһе булмаған; неискушённая молодёжь 
тәжрибәһеҙ йәштәр

НЕИСПОВЕДЙМЫЙ, -ая, -ое книжн. аҡыл 
етмәҫлек, аңламаҫлыҡ; неисповедймые пово
роты судьбы яҙмыштың аҡыл етмәҫлек үҙ
гәрештәре

НЕИСПОЛНИМОСТЬ ж үтәп булмаҫлыҡ, 
үтәгеһеҙ, үтәлмәҫлек (үтәй алмаҫлыҡ) булыу; не
исполнимость требований талаптарҙың үтәй ал 
маҫлыҡ булыуы

НЕИСПОЛНИМЫЙ, -ая, -ое үтәп булмаҫ
лыҡ, үтәлмәҫлек, үтәй алмаҫлыҡ, үтәлә алмай 
торған, тормошҡа ашмаҫлыҡ (ашмай торған); 
неисполнймая мечта тормошҡа ашмаҫлыҡ хыял 

НЕИСПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ ж тыңлауһыҙ 
булыу, теүәл башҡармау, үтәмәүсәнлек; пори
цать за неисполнйтельность тейешенсә башҡар 
мау өсөн шелтәләү

НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое теүәл 
үтәмәгән (башҡармай торған), тыңлап бармау- 
сан; неисполнйтельный человек тыңлап бармау 
сан кеше

НЕИСПбРЧЕННЫЙ, ая, ое 1. боҙолмаған; 
неиспорченные продукты боҙолмаған ризыҡтар 
2. перен. яҡшы холоҡло, тәрбиәле, әхлаҡлы; не
испорченный человек әхлаҡлы кеше

НЕИСПРАВИМОСТЬ ж төҙәткеһеҙ, төҙәтер
лек түгел, төҙәтеүе мөмкин булмаған (ҡыйын бу
лыу); неисправимость ошйбки хатаның төҙәт 
кеһеҙ булыуы

НЕИСПРАВИМЫЙ, -ая, -ое төҙәлмәҫлек, 
төҙәткеһеҙ, төҙәтеүе мөмкин булмаған

НЕИСПРАВНОСТЬ ж төҙөк булмау, боҙоҡ 
булыу, ватыҡлыҡ, боҙоҡлоҡ; неисправность ма
шины машинаның боҙоҡ булыуы (боҙоҡлоғо) 

НЕИСПРАВНЫЙ, -ая, -ое 1. ватыҡ, боҙоҡ, 
төҙөк түгел; неисправный радиоприёмник ватыҡ 
радиоалғыс 2. (неаккуратный, недобросовест
ный) ваҡытында -маусы/ мәүсе; неисправный 
плательщик (бурысын) ваҡытында түләмәүсе 

НЕИССЯКАЕМЫЙ, -ая, -ое в разн. знач. 
бөткөһөҙ, бөтмәҫ-төкәнмәҫ, икһеҙ-сикһеҙ; неис
сякаемая сйла бөтмәҫ-төкәнмәҫ көс

НЕИСТОВСТВО с 1. ярһыулыҡ, ҡоторған
лыҡ, шашҡанлыҡ; приходить в нейстовство 
ярһыу; приводить в нейстовство ярһытыу 
2. (жестокость) рәхимһеҙлек, ҡанһыҙлыҡ, йән- 
һеҙлек, оятһыҙлыҡ; нейстовство врага дошман
дың рәхимһеҙлеге

НЕИСТОВСТВОВАТЬ несов. ярһыу, ҡото
роноу, шашыу; враг неистовствовал дошман 
ҡоторондо; море неистовствовало диңгеҙ ҡото- 
рондо

НЕЙСТОВЫЙ, -ая, -ое 1. ҡыҙыу, ярһыу, 
нейстовый характер ярһыу холоҡ 2. ғәҙәттән 
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НЕИСТОЩИМЫЙ
тыш көслө; неистовая буря ғәҙәттән тыш көслө 
дауыл

НЕИСТОЩИМЫЙ, -ая, -ое в разн. знач. 
бөткөһөҙ, бөтмәҫ, бөтмәҫ-төкәнмәҫ, икһеҙ-сикһеҙ 
(күп), бай; неистощимые богатства бөтмәҫ 
төкәнмәҫ байлыҡтар

НЕИСТРЕБИМЫЙ, -ая, -ое (ҡырып) бөтөрә 
алмаҫлыҡ, (ҡырып) бөтөргөһөҙ, юҡ иткеһеҙ, 
бөтмәҫ-төкәнмәҫ; неистребимая вера бөтмәҫ- 
төкәнмәҫ ышаныс; неистребймый запах бөтөр
гөһөҙ еҫ

НЕИСЦЕЛЙМЫИ, -ая, -ое книжн. һауыҡты
рып (терелтеп, сәләмәтләндереп) булмай торған; 
неисцелимая болезнь һауыҡтырып булмай 
торған ауырыу

НЕИСЧЕРПАЕМЫЙ, ая, ое см. неисто 
щймый

НЕИСЧИСЛИМЫЙ, -ая, -ое һанап бөтөргө
һөҙ, иҫәп-хисапһыҙ, бихисап; неисчислймые бо
гатства иҫәп-хисапһыҙ байлыҡ

НЕЙ ЛбН м нейлон (яһалма сцс һәм шунан 
эшләнгән туҡыма)

НЕЙЛОНОВЫЙ, ая, ое нейлон ...ы; ней 
лбновые чулкй нейлон ойоҡтар

НЕЙРОДЕРМИТ м нейродермит (тире ауы
рыуы)

Н ЕЙ РбН  м нейрон (нервы туҡымаһының 
төп элементы)

НЕЙРОХИРУРГ м нейрохирург, нейрохи
рургия белгесе

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИЙ, ая, ое нейро 
хирургик, нейрохирургия ...ы; нейрохирургйче 
ский институт нейрохирургия институты

НЕЙРОХИРУРГИЯ ж нейрохирургия (ме
дицинаның нервы системаһындагы органик 
ауырыуҙарҙы хирургия юлы менән дауалауҙы 
өйрәнә торган бцлеге)

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ж см. нейтрализовать 
НЕЙТРАЛИЗОВАТЬ сов., несов. кого-что 

нейтралләштереү, нейтрализациялау; нейтра
лизовать армию армияны нейтралләштереү; 
нейтрализовать раствор иретмәне нейтрал
ләштереү

НЕЙТРАЛИЗОВАТЬСЯ І. сов., несов. нейт- 
ралләшеү; щёлочь нейтрализовалась һелте нейт 
ралләшкән 2. несов. страд, от нейтрализовать 

НЕЙТРАЛИТЕТ м нейтралитет, бер яҡҡа ла 
ҡатнашмау(сылыҡ), битарафлыҡ; сохранять 
нейтралитет полит, битарафлыҡ һаҡлау; дого
вор о нейтралитете битарафлыҡ тураһында ки
лешеү

НЕЙТРАЛЬНОСТЬ ж нейтраллек, бер яҡҡа 
ла ҡатнашмау, битарафлыҡ; полная нейт
ральность тулы битарафлыҡ

н е й т р а л ь н ы й , -ая, -ое в разн. знач. ней
траль, битараф; нейтральные страны битараф 
илдәр; нейтральные воды нейтраль һыуҙар; ней
тральное лекарство спец, нейтраль дарыу; нейт

ральный раствор хим. нейтраль иретмә; нейт
ральные частицы физ. нейтраль өлөшсәләр 

НЕЙТРЙНО с; физ. нейтрино 
Н ЕЙ ТРбН м\ физ. нейтрон 
НЕЙТРбННЫ Й, -ая, -ое физ. нейтрон ...ы; 

нейтронная бомба нейтрон бомба
НЕКАЗЙСТЫЙ, -ая, -ое разг. күркһеҙ, 

йәмһеҙ, килбәтһеҙ; неказистая внешность 
күркһеҙ (тышҡы) ҡиәфәт

НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫ Й, ая, ое 
1 . квалификацияһыҙ, квалификацияһы бул
маған; неквалифицйрованный рабочий квалифи 
кацияһы (махсус белеме, һәнәре) булмаған 
(әҙерлекһеҙ) эшсе 2 . махсус әҙерлек (белем) та
лап итмәй торған; неквалифицйрованный труд 
махсус белем талап итмәй торған хеҙмәт

НЁКИЙ, -ая, -ое мест, ниндәйҙер, ҡайһы- 
лыр, билдәһеҙ; некий человек билдәһеҙ кеше 

НЕКОГДА I нареч. в знач. сказ, (буш) ваҡыт 
юҡ; сегодня мне некогда бөгөн (минең) 
ваҡытым юҡ

НЁКОГДА II нареч. (когда-то) ҡасандыр, 
әллә ҡасан, күптән; некогда здесь было озеро 
ҡасандыр бында күл бар ине

НЁКОГО мест., с неопр. (в значении “нет 
никого, кто") -лыҡ/-лек кеше юҡ; некого по
слать ебәрерлек кеше юҡ; некого оставить ҡал
дырырлыҡ) кеше юҡ; не с кем посоветоваться 
кәңәшләшер(ҙәй) кеше юҡ: не о ком вспомнить 
иҫкә алыр(ҙай) кеше юҡ

НЕКОЛЕБИМЫЙ, -ая, -ое книжн. 1. тир
бәлмәй, сайҡалмай торган, хәрәкәтһеҙ (ҡатып) 
ҡалған; неколебимое море хәрәкәтһеҙ (тулҡын
ланмай, тыныс) ҡалған диңгеҙ 2. перен. см. не
поколебимый

НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ ж компетентлы 
булмау, компетентһыҙ лыҡ; укорять в неком
петентности компетентлы булмаулыҡта ғә
йепләү

НЕКОМПЕТЕНТНЫЙ, ая, ое компе 
тентһыҙ, компетентлы (тейешле белемле) бул
маған; некомпетентный человек компетентһыҙ 
кеше

НЕКОМПЛЕКТНЫЙ, ая, ое тулы ком
плектлы булмаған; некомплектное оборудова
ние тулы (комплектлы) булмаған ҡорамал

НЕКОНТАКТНОСТЬ ж (кеше менән) арала
шып (ҡатнашып) бармау; проявлять некон
тактность кеше менән ҡатнашып бармау

НЕКОНТАКТНЫЙ, -ая, -ое разг. (кеше 
менән) аралашып (ҡатнашып) бармаған

НЕКОНТРОЛИРУЕМЫЙ, ая, ое күҙәтеп 
(контролдә тотоп) булмаған

НЕКОРРЕКТНОСТЬ ж тупаҫлыҡ, әҙәпһеҙ
лек; проявить некорректность тупаҫлыҡ күр 
һәтеү

НЕКОРРЕКТНЫЙ, -ая, -ое 1. тупаҫ, әҙәп
һеҙ; некорректное обращение тупаҫ мөғәмәлә

668



НЕЛЕПЫЙ
2. (в шахматной игре — ошибочный) дөрөҫ 
булмаған, хата; некорректный ход хата йѳрѳш 

НЕКОТОРЫЙ, -ая, -ое мест. 1. (какой-то) 
ниндәйҙер, күпмелер; в некотором расстоянии 
от берега ярҙан ниндәйҙер алыҫлыҡта; после 
некоторого времени күпмелер ваҡыттан һуң 
2. только мн. некоторые ҡайһы бер; в некото
рых районах ҡайһы бер райондарҙа 3. (незначи
тельный) бер аҙ, бер ни тиклем (ҡәҙәр); собрать 
некоторую сумму бер аҙ аҡса йыйыу 4. ө знач. 
сущ. некоторые мн. ҡайһы берәүҙәр, ҡайһы бер 
кешеләр ♦ в некотором роде; некоторым обра
зом бер ни тиклем (ҡәҙәр), бер аҙ

НЕКРАСИВЫЙ, -ая, -ое 1. йәмһеҙ, ямаҡ, 
килбәтһеҙ, күркһеҙ, иләмһеҙ; некрасйвое лицо 
йәмһеҙ йөҙ 2. разг. (нечестный) намыҫһыҙ, 
оятһыҙ, насар; некрасивый поступок насар 
ҡылыҡ

НЕКРАШЕНЫЙ, -ая, -ое буялмаған, маныл
маған; некрашеный забор буялмаған ҡойма; не
крашеная шерсть манылмаған йөн

НЕКРЕДИТОСПОСОБНЫЙ, ая, ое бу
рысҡа алғанды ҡайтарып бирә алмаған (бирергә 
һәләте, мөмкинселеге булмаған), бурысҡа алған
ды түләй алмаған; некредитоспособная органи
зация бурысҡа алғанды түләргә мөмкинселеге 
булмаған ойошма

НЕКРЕПКИЙ, -ая, -ое 1. мурт, ныҡ бул
маған, ватылып торған; некрепкий лёд мурт боҙ 
2. (физически слабый) сибек; некрепкий ребё
нок сибек бала 3. (ненасыщенный) шыйыҡ, йом
шаҡ; некрепкий чай шыйыҡ сәй; некрепкий та
бак йомшаҡ тәмәке

НЕКРИТИЧЕСКИЙ и НЕКРИТИЧНЫЙ,
ая, ое тәнҡитһеҙ; некритйческое отношение к 

делу эшкә тәнҡитһеҙ ҡарау
Н Е К РбЗ м; мед. некроз (туҡыманың цле 

хәлгә килеце, цлеце)
НЕКРОЛбГ м некролог (кеше цлец сәбәпле 

уның тормошо һәм эшмәкәрлеге тураһында 
яҙылган мәҡәлә)

НЕКРбПОЛЬ м некрополь (1. борошо ҡала- 
ларҙагы ҙур зыярат 2. данлыҡлы кешеләр зыя
раты)

НЕКСТАТИ нареч. ваҡытһыҙ, урынһыҙ; 
прийтй некстати ваҡытһыҙ килеү; сделать заме
чание некстати урынһыҙ иҫкәртеү яһау 

НЕКТАР м; бот. нектар 
НЕКТАРНИК м; бот. нектарник (сәскәләге 

баллы шыйыҡса бцлеп сыгара торган орган), 
татлыҡ

НЁКТО мест, (кто-то) кемдер, тигән бер ке
ше (берәү), ниндәйҙер (кеше); некто Петров Пе
тров тигән бер кеше

НЁКУДА нареч. с неопр. -р/-рға/-ргә урын 
(ер) юҡ; некуда идтй барыр ер юҡ

НЕКУЛЬТУРНОСТЬ ж культураһыҙлыҡ, 
мәҙәниәтһеҙлек, тәрбиәһеҙлек, әҙәпһеҙлек; отли

чаться некультурностью тәрбиәһеҙлеге менән 
айырылып тороу

НЕКУЛЬТУРНЫЙ, -ая, -ое 1. (отсталый) 
культураһыҙ, түбән мәҙәниәтле, культура (әҙәп, 
тәрбиә) яғынан артта ҡалған 2 . тәрбиәһеҙ, 
мәҙәниәтһеҙ, тупаҫ; некультурный человек мә
ҙәниәтһеҙ кеше 3. (о растениях) культуралаш
тырылмаған, ҡырағай; некультурная яблоня 
ҡырағай алмағас

НЕКУРЙЩИЙ, -ая, -ее 1. (тәмәке) тартмай 
торған (тартмаған); некурящие люди тәмәке 
тартмаған кешеләр 2. в знач. сущ. некурящий м 
и некурящая ж тәмәке тартмаған кеше

НЕЛАДНО нареч. в знач. сказ.; разг. шәптән 
(яҡшынан) түгел, алама, хөрт, насар; у него не
ладно со здоровьем уның һаулығы шәптән түгел 

НЕЛАДНЫЙ, -ая, -ое разг. 1. яҡшынан бул
маған, ярамаған, насар; произошло что-то не
ладное ниндәйҙер насар хәл килеп тыуҙы 2. (не
ловкий) килбәтһеҙ, йәмһеҙ; неладный парень 
килбәтһеҙ егет

НЕЛАДЫ только мн.; разг. 1. (ссоры) 
ыҙғыш, талаш-тартыш, ығы-зығы, үҙ-ара ты- 
нышмау(сылыҡ); семейные нелады ғаиләләге 
талаш-тартыш 2. (неудачи) уңышһыҙлыҡ(тар); 
нелады в работе эштәге уңышһыҙлыҡтар 3. (не
поладки) ватыҡ (боҙоҡ, етешмәгән) урын (ер), 
кәмселектәр, етешһеҙлектәр; на экскаваторе 
есть нелады экскаваторҙың ватыҡ урында
ры бар

НЕЛАСКОВЫЙ, -ая, -ое һөймәлекһеҙ, 
яғымһыҙ; неласковый ребёнок һөймәлекһеҙ бала 

НЕЛЕГАЛЬНОСТЬ ж  йәшерен (йәшертен) 
булыу, тыйылған булыу; нелегальность органи
зации ойошманың тыйылған булыуы

НЕЛЕГАЛЬНЫЙ, -ая, -ое йәшерен, йәшер
тен, тыйылған; нелегальная газета тыйылған 
гәзит

НЕЛЕГАЛЬЩИНА ж; разг. йәшерен баҫыл
ған әҙәбиәт, йәшерен башҡарылған (булған) эш 

НЕЛЕГКИЙ, -ая, -ое (шаҡтай) ауыр, ҡыйын; 
нелёгкая нбша ауыр йөк; нелёгкая работа ауыр 
эш; нелёгкий характер ауыр холоҡ; нелёгкие ус
ловия ҡыйын шарттар ♦ нелёгкая принесла (за
несла, несёт) кого; разг., неодобр. кәрәге бер 
тин ине, нимәгә кәрәге (хәжәте) бар (ваҡытһыҙ, 
кәрәкһеҙ, кәрәкһеҙгә килгән кешегә ҡарата) 

НЕЛЕГКО 1. нареч. ауыр, ҡыйын; он живёт 
нелегко ул ауыр (тормошта) йәшәй 2. в знач. 
сказ., безл. ауыр, ҡыйын; ему нелегко уға ауыр 

НЕЛЁПИЦА ж; разг. см. нелепость 2 
НЕЛЁПОСТЬ ж 1. мәғәнәһеҙлек; нелепость 

слухов хәбәрҙәрҙең мәғәнәһеҙлеге 2. юҡ-бар 
(мәғәнәһеҙ) һүҙ, фекер, йәмһеҙ ҡыланыш; гово
рить нелепости юҡ-бар һүҙ һөйләү

НЕЛЁПЫЙ, ая, ое 1. (бессмысленный) 
мәғәнәһеҙ, урынһыҙ; нелепая мысль мәғәнәһеҙ 
уй 2. (нескладный, неуклюжий) килбәтһеҙ, ки- 
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НЕЛЕСТНЫЙ
лешһеҙ, шөкәтһеҙ, шыҡһыҙ; нелепая фигура 
шөкәтһеҙ кәүҙә

НЕЛЁСТНЫЙ, -ая, -ое насар, кире; не
лестный отзыв о кнйге китапҡа насар баһа

НЕЛЕТНЫЙ, -ая, -ое осмай торған, осорға 
ярамаған; нелётная погода осорға ярамаған һауа 
торошо

НЕЛИКВИД м; спец, неликвид (файҙала
нылмау сәбәпле һатылырга, бөтөрөлөргә тей
ешле мөлкәт)

НЕЛИКВИДНЫЙ, -ая, -ое файҙаланылмау 
сәбәпле һатылырға тейешле; неликвйдные мате
риалы файҙаланылмау сәбәпле һатылырға те
йешле материалдар

НЕЛИЦЕПРИЙТНЫЙ, ая, ое книжн. 
ғәҙел, тура; нелицеприятное мнение ғәҙел фекер

НЕЛИШНЕ нареч. в знач. сказ., с неопр. ар
тыҡ түгел (булмаҫ), зарары булмаҫ; нелйшне 
будет сказать об этом был турала әйтеп ки
теүҙең зарары булмаҫ

НЕЛИШНИИ, -яя, -ее кәрәкле, урынлы; не
лишняя для хозяйства вещь хужалыҡ өсөн 
кәрәкле әйбер

Н ЕЛ бВ К И Й , -ая, -ое 1. (неуклюжий)
ҡулайһыҙ, уңайһыҙ, ипһеҙ, абайһыҙ, сос түгел; 
неловкое движение ипһеҙ хәрәкәт 2. (неприят
ный, тягостный) күңелһеҙ, уңайһыҙ; попасть в 
неловкое положение уңайһыҙ хәлгә ҡалыу 
3. разг. (неудобный) яйһыҙ, килешһеҙ; не
ловкая поза яйһыҙ торош

НЕЛбВКО 1. нареч. ипһеҙ, уңайһыҙ, яйһыҙ, 
ҡыйын; держать неловко яйһыҙ тотоу 2. ө знач. 
сказ., безл. ипһеҙ, уңайһыҙ, яйһыҙ, ҡыйын; го
ворить об этом неловко был турала һөйләү 
уңайһыҙ

НЕЛбВКОСТЬ ж 1. уңайһыҙлыҡ, яйһыҙ
лыҡ, ипһеҙлек, килешһеҙлек; неловкость дви
жений хәрәкәттәрҙең яйһыҙлығы 2. килешмәгән 
(ярамаған) эш, килешмәгән ҡыланыш; загладить 
неловкость килешмәгән ҡыланышты төҙәтеү 
3. (смущение) уңайһыҙланыу, оялыу, уңай
һыҙлыҡ; почувствовать неловкость уңайһыҙлыҡ 
һиҙеү

НЕЛОГИЧНОСТЬ ж логикаһы булмау, 
эҙмә-эҙлелек булмау, эҙмә-эҙлекһеҙ (ҡаршы
лыҡлы) булыу; нелогйчность поступка ҡылыҡ
тың ҡаршылыҡлы булыуы

НЕЛОГИЧНЫЙ, -ая, -ое логикаһыҙ, логи
каһы булмау, эҙмә-эҙлекһеҙ, ҡаршылыҡлы; не
логичная мысль эҙмә-эҙлекһеҙ фекер

НЕЛЬЗЙ нареч. в знач. сказ. 1. (невозмож
но) мөмкин түгел, -п булмай; без друзей жить 
нельзя дуҫтарһыҙ йәшәп булмай 2. (не допуска
ется) ярамай; здесь курйть нельзя бында тар
тырға ярамай ♦ как нельзя лучше мөмкин тик
лем яҡшыраҡ; нельзя ли булмаймы, мөмкин 
булмаҫмы, ярамаҫмы; нельзя сказать, чтобы 
(тип) әйтеп булмай

НЁЛЬМА ж нельма (балыҡ)
НЁЛЬМОВЫЙ, -ая, -ое нельма ...ы; нельмо 

вый промысел нельма аулау кәсебе
НЕЛЮ БЕЗНОСТЬ ж тупаҫлыҡ, ихтирам 

күрһәтмәү; показать нелюбезность тупаҫлыҡ 
күрһәтеү

НЕЛЮБЁЗНЫЙ, -ая, -ое яғымһыҙ, тупаҫ, 
ҡараңғы сырайлы; нелюбезный хозяин ҡараңғы 
сырайлы хужа; нелюбезный ответ тупаҫ яуап 

НЕЛЮБЙМЫИ, -ая, -ое яратмаған, һөй
мәгән; нелюбймое дёло яратмаған эш

НЕЛЮ БбВЬ ж һөймәү, яратмау; нелюбовь к 
однокласснику һабаҡташыңды яратмау

НЕЛЮДЙМ м и НЕЛЮДЙМКА ж ҡырыҫ 
(кеше); отец мой был нелюдим атайым ҡырыҫ 
кеше ине

НЕЛЮДЙМЫЙ, -ая, -ое 1. ҡырыҫ; нелю 
дймый характер ҡырыҫ холоҡ 2. (безлюдный, 
пустынный) буш, кешеһеҙ, кеше йөрөмәгән, ке
ше аяғы баҫмаған; нелюдймые края кеше аяғы 
баҫмаған яҡтар

НЕМАЛО нареч. әҙ түгел, байтаҡ ҡына, 
шаҡтай күп; немало времени прошло шаҡтай 
күп ваҡыт үтеп китте

НЕМАЛОВАЖНЫЙ, -ая, -ое мөһим, әһә
миәтле; немаловажные обстоятельства мөһим 
сәбәптәр

НЕМАЛЫЙ, -ая, -ое в разн. знач. байтаҡ, 
хәтһеҙ күп (ҙур), арыу уҡ ҙур, (шаҡтай) ҙур 
ғына; немалые деньги хәтһеҙ күп аҡса; немалая 
помощь ҙур ғына ярҙам; немалый труд шаҡтай 
ҙур хеҙмәт

НЕМЕДЛЕННО нареч. кисектермәй(енсә ), 
тиҙ генә, хәҙер үк, тиҙ арала, ашығыс рәүештә; 
немедленно принять меры ашығыс рәүештә сара
лар күреү

НЕМЁДЛЕННЫЙ, -ая, -ое кисектергеһеҙ, 
ашығыс, тиҙ, тотҡарлыҡһыҙ; немедленный ответ 
тотҡарлыҡһыҙ яуап

НЕМЁДЛЯ нареч. см. немедленно 
НЕМЁРКНУЩИЙ, -ая, -ее высок., прям., 

перен. һүнмәҫ; немеркнущая слава һүнмәҫ дан 
НЕМЁТЬ несов. 1. прям., перен. телдән 

ҡалыу (яҙыу), тел көрмәлеү (бәйләнеү); неметь 
от страха ҡурҡыштан телдән яҙыу 2. (терять 
чувствительность) ойоу; пальцы немеют от 
холода һыуыҡтан бармаҡтар ойой

НЕМЁЦКИЙ, -ая, -ое немец ...ы; немецкий 
язык немец теле

НЕМИГАЮЩИЙ, -ая, -ее 1. ҡатып ҡалған, 
текәлгән, төбәлгән; немигающий взгляд ҡатып 
ҡалған ҡараш 2. емелдәмәгән, емелдәмәй торған; 
немигающие огнй емелдәмәгән уттар

НЕМИЛОСЕРДНЫЙ, -ая, -ое 1. (жестокий) 
аяуһыҙ, рәхимһеҙ, мәрхәмәтһеҙ, шәфҡәтһеҙ, 
ҡанһыҙ; немилосердный поступок рәхимһеҙ 
ҡылыҡ 2. перен., разг. (чрезвычайный по силе 
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НЕНАКАЗУЕМЫЙ
проявления) сиктән тыш, саманан тыш, үтә, бик 
көслө

НЕМИЛЫИ, -ая, -ое разг. яратмаған, 
күңелгә оҡшамаған, күңелгә ятмаған; немилый 
человек күңелгә оҡшамаған кеше

НЕМИНУЕМЫЙ, -ая, -ое ҡотолғоһоҙ; неми
нуемая встреча ҡотолғоһоҙ осрашыу

НЕМНОГИЙ, ая, ое 1. ҡайһы бер, бер аҙ, 
аҙыраҡ, бер нисә; в немногих странах ҡайһы бер 
илдәрҙә 2. в знач. сущ. немногие мн. (о лю дях) 
ҡайһы берәүҙәр, айырым кешеләр (генә) 3. в 
знач. сущ. немногое с әҙ-мәҙ; забыл то не
многое, что знал әҙ-мәҙ белгәнен дә онотҡан 
4. аҙ ғына, бер аҙ; немногим больше аҙ ғына 
күберәк; немногим старше аҙ ғына өлкәнерәк 
♦ за немногим дело стало күп тырышлыҡ та 
кәрәкмәй

НЕМНОГО нареч. бер аҙ, аҙ-маҙ, аҙыраҡ, аҙ 
ғына, саҡ ҡына, остоҡ ҡына, күп түгел; немного 
отдохнуть бер аҙ ял итеп алыу; работы у нас не
много эшебеҙ күп түгел; он немного моложе ме
ня ул минән саҡ ҡына йәшерәк

НЕМНОГОСЛОВНОСТЬ ж аҙ (ҡыҫҡа) 
һүҙлелек, ҡыҫҡалыҡ; немногословность ответа 
яуаптың ҡыҫҡалығы

НЕМНОГОСЛОВНЫЙ, ая, ое аҙ (ҡыҫҡа) 
һүҙле; немногословный человек аҙ һүҙле кеше 

НЕМНОГОЧИСЛЕННОСТЬ ж аҙ һанлы
(булыу), аҙ һанлылыҡ; немногочисленность 
коллектйва аҙ һанлы халыҡ

НЕМНОЖКО нареч.', разг. см. немного 
НЕМОЙ, ая, ое 1. телһеҙ; немой от рож

дения тыумыштан телһеҙ 2. в знач. сущ. немой 
м и немая ж телһеҙ кеше 3. перен. тын, тыныс, 
тып-тын, тулы; немая ночь тып-тын төн; немая 
тишина тулы тынлыҡ 4. (безмолвный) өнһөҙ, 
һүҙһеҙ, эске, йәшерен; немой вопрос өнһөҙ 
һорау ♦ немая карта һуҡыр карта (яҙыуһыҙ кар
та); немая сцена һүҙһеҙ күренеш; немой фильм 
(кино) тауышһыҙ кино; нем (немой) как могйла 
(рыба) сер һыя (тота) торған кеше

НЕМОЛОДОЙ, -ая, -ое урта йәштәге 
(йәштәрҙәге), йәш түгел (булмаған); немолодая 
женщина урта йәштәрҙәге ҡатын

НЕМбЛЧНЫЙ, -ая, -ое трад.-поэт. см. не
умолкаемый

НЕМОТА ж телһеҙлек; врождённая немота
тыумыштан телһеҙлек

н ё м о щ н о с т ь  ж хәлһеҙлек, көсһөҙлөк, 
кәрһеҙлек, ҡарыуһыҙлыҡ, сирлелек; немощ
ность тёла тәндең хәлһеҙлеге

нЁмощный, -ая, -ое хәлһеҙ, көсһөҙ, кәр
һеҙ, ҡарыуһыҙ, сирле; немощный старйк кәрһеҙ 
ҡарт; немощный стон көсһөҙ ыңғыраш

НЁМОЩЬ ж; разг. үтә хәлһеҙлек, бөтөрөн
гәнлек, ауырыу, сир; старческая немощь ҡарт
лыҡ сире

НЕМ УДРЕНб в знач. сказ.\ разг. бик еңел, 
анһат, ғәжәпләнерлек түгел; немудрено и забо
леть ауырып китеүе лә мөмкин (бик еңел)

НЕМУДРЁНЫЙ, -ая, -ое разг. ябай, еңел, 
аңлайышлы, бер ҡатлы; немудрёная задача 
еңел мәсьәлә; немудрёный человек бер ҡатлы 
кеше

НЕМУЗЫКАЛЬНЫЙ, -ая, -ое моңһоҙ, музы
каға һәләте булмаған; немузыкальный человек 
моңһоҙ кеше

НЁМЦЫ мн. немецтар, немец халҡы / /  ед. 
немец м немец ир-аты; нёмка ж немец 
ҡатын-ҡыҙы

НЕМЬІСЛИМЫЙ, -ая, -ое аҡылға һый
маҫлыҡ, кеше ышанмаҫлыҡ, күҙ алдына кил- 
термәҫлек; немыслимые условия аҡылға һый
маҫлыҡ шарттар

НЕНАВИДЕТЬ несов. кого-что күрә алмау, 
ене (йәне) һөймәү (яратмау), дошман күреү; не
навидеть врага дошманды күрә алмау

НЕНАВЙДЯЩИИ, -ая, -ее 1. прич. от нена 
вйдеть 2. прил. күрә алмаусан; ненавйдящий 
взгляд күрә алмаусан ҡараш

НЕНАВИСТНИК м и НЕНАВЙСТНИЦА ж 
күрә алмаусы, дошман күреүсе

НЕНАВИСТНИЧЕСТВО с күрә алмау(сы 
лыҡ), дошманлыҡ

НЕНАВИСТНЫЙ, -ая, -ое яуыз, нәфрәтле, 
ерәндергес; ненавйстный враг яуыз дошман; не
навистный взгляд нәфрәтле ҡараш

НЁНАВИСТЬ ж нәфрәт, күрә алмау(сылыҡ), 
дошманлыҡ, яуызлыҡ; ненависть к притесните
лям йәберләүселәргә нәфрәт

НЕНАВЯЗЧИВЫ Й, -ая, -ое бәйләнсек 
(йөҙәткес, ялҡытҡыс) булмаған; ненавязчивый 
человек бәйләнсек булмаған кеше

НЕНАГЛЯДНЫЙ, ая, ое (любимый, доро
гой) һөйөклө, ҡәҙерле; ненаглядное дитя ҡәҙер
ле бала

НЕНАДЁЖНОСТЬ ж инабатһыҙлыҡ, ыша
нысһыҙлыҡ; ненадёжность укреплений нығыт 
маларҙың ышанысһыҙлығы

НЕНАДЕЖНЫЙ, -ая, -ое ышанысһыҙ, ина
батһыҙ, ышанысы аҙ булған; ненадёжные сведе
ния ышанысһыҙ мәғлүмәттәр

НЕНАДОБНОСТЬ ж кәрәкһеҙлек, кәрәге 
юҡлыҡ (булмау), кәрәкһеҙ булыу; за ненадобно
стью кәрәге булмау сәбәпле

НЕНАДОЛГО нареч. аҙ ғына ваҡытҡа, 
ҡыҫҡа ваҡытҡа, оҙаҡҡа түгел; ненадолго отлу
читься аҙ ғына ваҡытҡа сығып тороу

НЕНАКАЗУЕМОСТЬ ж\ юр. яза бирелергә 
тейеш булмау; ненаказуемость поступка ҡылған 
эш өсөн яза бирелергә тейеш булмау

НЕНАКАЗУЕМЫЙ, -ая, -ое юр. яза бире
лергә тейеш булмаған; ненаказуемый поступок 
яза бирелергә тейеш булмаған эш-ҡылыҡ



НЕНАЛАЖЕННЫЙ
н е н а л Аж е н н ы й , -ая, -ое юлға һалын

маған, насар ойошторолған; неналаженный быт 
насар ойошторолған көнкүреш

НЕНАМЕРЕННЫЙ, ая, ое см. непредна 
мёренный

НЕНАМНбГО нареч.', разг. аҙ ғына, бик аҙға 
ғына; ненамного отставать от других баш 
ҡаларҙан аҙ ғына артҡа ҡалыу

НЕНАПАДЕНИЕ с һөжүм итмәү; договор о 
ненападении һөжүм итмәү тураһында килешеү 

НЕНАРбКОМ нареч.', разг. яңылыш, яңы 
лышлыҡ менән, осраҡлы рәүештә, юрый (үс 
итеп) түгел; ненароком разбйть чашку яңылыш 
сынаяҡты ватыу

НЕНАРбЧНО нареч.; разг. см. ненароком 
НЕНАРУШЙМОСТЬ ж боҙолмаҫ(лыҡ) (ҡаҡ

шамаҫ) булыу; ненарушймость клятвы анттың 
боҙолмаҫ булыуы

НЕНАРУШЙМЫЙ, -ая, -ое 1. үҙгәртелмәҫ, 
боҙолмаҫ, ҡаҡшамаҫ; ненарушймое обещание 
боҙолмаҫ вәғәҙә 2. боҙолмай торған, тулы; нена
рушимая тишина тулы тынлыҡ

НЕНАСТНЫЙ, -ая, -ое ямғырлы, йонсоу; не
настный день йонсоу көн

НЕНАСТОЙЩИЙ, -ая, -ее 1. яһалма; нена
стоящий зуб яһалма теш 2. ялған, ысын бул
маған; ненастоящая дружба ялған дуҫлыҡ

НЕНАСТЬЕ с йонсоу (ебеткәк, епшек, ямғыр
лы) көн, ынйыҡ; осеннее ненастье көҙгө йонсоу 
көн(дәр)

НЕНАСЫТНОСТЬ ж ҡомһоҙлоҡ, туймаҫ бу
лыу, туймаҫ тамаҡ булыу

НЕНАСЫТНЫЙ, -ая, -ое ҡомһоҙ, туймаҫ, 
һис тә ҡәнәғәтләнмәҫ, ҡәнәғәтһеҙ; ненасытный 
зверь һис тә ҡәнәғәтләнмәҫ йыртҡыс хайуан 

НЕНАТУРАЛЬНЫЙ, -ая, -ое яһалма, ысын 
(тәбиғи) булмаған; ненатуральный жемчуг яһал
ма ынйы

НЁНЕЦКИЙ, ая, ое ненец ...ы; нёнецкий 
язык ненец теле

НЕНОРМАЛЬНОСТЬ ж 1. (отклонение от 
нормы) нормаль булмау (булмағанлыҡ, түгел
лек), аҡылға зәғифлек, аҡылдан яҙғанлыҡ; пси 
хйческая ненормальность психик яҡтан нормаль 
булмау 2. нормаль булмаған хәл (күренеш); не
нормальности в жйзни тормоштағы нормаль 
булмаған күренештәр

НЕНбШ ЕНЫЙ, -ая, -ое разг. кейелмәгән, 
яңы; неношеное платье кейелмәгән күлдәк

НЕНУЖНЫЙ, -ая, -ое кәрәкһеҙ, кәрәкмәгән, 
кәрәк булмаған, артыҡ; ненужная трата денег 
кәрәкһеҙгә аҡса туҙҙырыу

НЁНЦЫ мн. ненецтар, ненец халҡы / /  ед. 
ненец м ненец ир-аты; нёнка ж ненец ҡа
тын-ҡыҙы

НЕОБДУМАННО нареч. уйламайынса, уй
лап-нитеп тормайынса, уйлап еткермәйенсә; ска

зать об этом необдуманно был турала уйлап ет
кермәйенсә әйтеү

НЕОБДУМАННОСТЬ ж уйлан(ыл)маған- 
лыҡ, уйлап еткер(ел)мәгәнлек, уйлап ет- 
кер(ел)мәгән булыу; необдуманность решения 
ҡарарҙың уйлап еткерелмәгән булыуы

НЕОБДУМАННЫЙ, -ая, -ое уйлан(ыл)ма- 
ған, уйламай ҡылынған, уйлап еткер(ел)мәгән; 
необдуманный поступок уйламай ҡылынған 
ҡылыҡ

НЕОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ж  1. тәьмин ител 
мәгән булыу (ителмәгәнлек); необеспеченность 
стройматериалами төҙөлөш материалдары менән 
тәьмин ителмәгәнлек 2. етешһеҙлек, мохтажлыҡ; 
необеспеченность деньгами аҡсаға мохтажлыҡ 

НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ, ая, ое 1. тәьмин 
ителмәгән; необеспеченный работой участок эш 
менән тәьмин ителмәгән участка 2. етешһеҙ, яр
лы, мохтаж; необеспеченные люди ярлы ке 
шеләр

НЕОБЖ ИТбЙ и НЕОБЖЙТЫЙ, ая, ое
кеше йәшәмәгән (тормаған); необжитая квар 
тйра кеше йәшәмәгән фатир

НЕОБИТАЕМЫЙ, -ая, -ое кеше йәшәмәй 
торған, кешеһеҙ, кеше аяғы баҫмаған; необи
таемый остров кеше аяғы баҫмаған утрау

НЕОБОЗРИМОСТЬ ж киңлек, иге-сиге бул
мау, икһеҙ-сикһеҙлек, осһоҙ-ҡырыйһыҙ булыу, 
күҙ күреме етмәҫлек; необозримость моря 
диңгеҙҙең икһеҙ-сикһеҙлеге

НЕОБОЗРЙМЫ Й, -ая, -ое икһеҙ-сикһеҙ, 
иге-сиге булмаған, күҙ күреме еткеһеҙ; необоз 
рймые поля иге-сиге булмаған яландар

НЕОБОСНОВАННОСТЬ ж нигеҙһеҙлек, ни 
теҙләнмәгән булыу; необоснованность выводов 
һығымталарҙың нигеҙләнмәгән булыуы

НЕОБОСНОВАННЫЙ, ая, ое нигеҙһеҙ, ни 
теҙләнмәгән; необоснованное обвинение ни 
теҙләнмәгән ғәйепләү

НЕОБРАБОТАННОСТЬ ж эшкәртелмә 
гәнлек, эшкәртелмәгән булыу; необработанность 
кожи тиренең эшкәртелмәгәнлеге

НЕОБРАБОТАННЫЙ, ая, ое эшкәртел 
мәгән; необработанные земли эшкәртелмәгән 
ерҙәр

НЕОБРАЗОВАННОСТЬ ж белемһеҙлек, 
наҙанлыҡ, белемһеҙ (уҡымаған, наҙан) булыу 

НЕОБРАЗОВАННЫЙ, ая, ое белемһеҙ, 
уҡымаған, наҙан; необразованные люди наҙан 
кешеләр

НЕОБРАТИМОСТЬ ж ҡотолғоһоҙлоҡ, ҡо
толғоһоҙ булыу, ҡабатланмай торған; необра 
тймость разлуки айырылышыуҙың ҡотолғоһоҙ 
булыуы

НЕОБРАТИМЫЙ, -ая, -ое ҡотолғоһоҙ, кире 
ҡайтмаҫ, ҡабатланмаҫ; необратимый процесс 
ҡотолғоһоҙ процесс 
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НЕОБРЕМЕНИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое еңел, 
ҡыйын булмаған (түгел); необременйтельная 
просьба ҡыйын булмаған үтенес

НЕОБСТРЕЛЯННЫЙ, ая, ое 1. һуғышта 
булмаған, һуғышҡа инмәгән, дары еҫе еҫкәмәгән, 
ут аҫтында булмаған; необстрелянный солдат 
һуғышҡа инмәгән һалдат 2. перен. (неопытный) 
тәжрибәһеҙ, донъя күрмәгән, донъяның әсе- 
һен-сөсөһөн татымаған

НЕОБУЗДАННОСТЬ ж йүгәнһеҙлек, теҙген- 
һеҙлек, тотанаҡһыҙлыҡ; необузданность нрава 
холоҡтоң тотанаҡһыҙлығы

НЕОБУЗДАННЫЙ, -ая, -ое йүгәнһеҙ, теҙ
генһеҙ, тотанаҡһыҙ; необузданный человек тота
наҡһыҙ әҙәм

НЕОБХОДИМО 1. нареч. мотлаҡ; количест
во необходимо переходит в качество һан мотлаҡ 
сифатҡа күсә 2. в знач. сказ., с неопр. кәрәк, 
тейеш, мотлаҡ, зарур; необходймо принять 
меры саралар күрергә кәрәк

НЕОБХОДИМОСТЬ ж 1. (надобность) кә
рәклек, кәрәкле булыу, хәжәт; в случае крайней 
необходймости үтә ныҡ кәрәк булған осраҡта 
2. филос. зарурлыҡ

НЕОБХОДИМЫЙ, -ая, -ое 1. (очень нуж
ный) үтә кәрәкле; необходймые сведения үтә 
кәрәкле мәғлүмәттәр 2. (обязательный) ҡотол
ғоһоҙ, мотлаҡ, мәжбүри, тейешле; принять необ
ходймые меры тейешле саралар күреү 3. филос. 
зарурат

НЕОБЩИТЕЛЬНОСТЬ ж аралашмаусан- 
лыҡ, аралашмаусан булыу, ҡырағайлыҡ; отли
чаться необщйтельностью аралашмаусан булыу 
менән айырылып тороу

НЕОБЩИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое аралашмау
сан, ҡырағай; необщйтельный человек аралаш
маусан кеше; необщйтельный характер ҡырағай 
холоҡ

НЕОБЪЕЗЖЕННЫЙ, -ая, -ое (о лошади) 
аҫау; необъезженный жеребец аҫау айғыр

НЕОБЪЕКТИВНО нареч. ғәҙел -мау/-мәү; 
судйть необъектйвно ғәҙел хөкөм итмәү

НЕОБЪЕКТИВНОСТЬ ж ғәҙелһеҙлек, ғәҙел 
булмау; необъектйвность оценки баһаның ғәҙел 
булмауы

НЕОБЪЕКТИВНЫЙ, ая, ое ғәҙел бул 
маған; необъектйвная крйтика ғәҙел булмаған 
тәнҡит

НЕОБЪЯСНИМЫЙ, -ая, -ое аңлатып (би
реүе мөмкин) булмаған, аңлата алмаҫлыҡ; не 
объяснймое явление аңлата алмаҫлыҡ күренеш 

НЕОБЪЯТНОСТЬ ж киң булыу, иге-сиге 
булмау, икһеҙ-сикһеҙлек, ҡолас етмәҫлек булыу; 
необъятность лесов урмандарҙың икһеҙ-сик- 
һеҙлеге

НЕОБЪЯТНЫЙ, -ая, -ое икһеҙ-сикһеҙ, 
иге-сиге булмаған, сикһеҙ (хисапһыҙ) киң; не
объятные просторы икһеҙ-сикһеҙ киңлектәр

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ, ая, ое 1. {неза
урядный, чрезвычайный) ғәҙәттән тыш көслө, 
оҡшаш булмаған, башҡаларҙыҡы һымаҡ түгел, 
айырылып торған 2. (необычный) ғәжәп, апты- 
рарлыҡ, ҡыҙыҡ, сәйер; необыкновенный случай 
ғәжәп бер ваҡиға

НЕОБЫЧАЙНОСТЬ ж  ғәҙәттән тыш булыу, 
үҙенә башҡа (бер төрлө) булыу; необычайность 
явления күренештең ғәҙәттән тыш булыуы 

НЕОБЫЧАЙНЫЙ, ая, ое см. необыкно 
венный 1

НЕОБЫЧНОСТЬ ж ғәҙәти булмау, ғәҙәттән 
тыш булыу, күнегелмәгәнлек, күнегелмәгән бу
лыу; необычность обстановки хәлдең ғәҙәти 
булмауы

НЕОБЫЧНЫЙ, -ая, -ое үҙенсәлекле, ғәҙәти 
булмаған, ғәҙәттән тыш, күнегелмәгән; нео
бычный ответ ғәҙәти булмаған яуап

НЕОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ж  мәжбүри булмау, 
вәғәҙәлә тормау санлыҡ, илтифатһыҙлыҡ, иғ
тибарһыҙлыҡ; необязательность прихода на 
собрание йыйылышҡа килеүҙең мәжбүри 
булмауы

НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое 1. мәжбүри
(мотлаҡ) булмаған; необязательная работа 
мәжбүри булмаған эш; необязательный учебный 
предмет өйрәнеү өсөн мәжбүри булмаған фән 
2. вәғәҙәһендә тормаусан, иғтибарһыҙ, илти
фатһыҙ; необязательный человек вәғәҙәһендә 
тормаусан (ышанысһыҙ) кеше

НЕОГЛЯДНЫЙ, -ая, -ое книжн. см. необоз 
рймый

НЕОГРАНИЧЕННОСТЬ ж сикләнмәгәнлек, 
сикләнмәгән булыу; неогранйченность власти
властың сикләнмәгән булыуы

НЕОГРАНИЧЕННЫЙ, ая, ое сикләнмәгән, 
бик ҙур; неограниченные полномочия сик
ләнмәгән хоҡуҡтар; неограниченные возможно
сти бик ҙур мөмкинселектәр

НЕОДИНАКОВЫ Й, -ая, -ое бер төрлө 
(берҙәй оҡшаш) булмаған; неодинаковые ха
рактеры берҙәй оҡшаш булмаған холоҡтар

НЕОДНОКРАТНЫ Й, -ая, -ое бер нисә 
тапҡыр (рәт, мәртәбә) ҡабатланған (әйтелгән, 
яһалған), ҡат-ҡат -ған/-гән; неоднократные пре
дупреждения бер нисә тапҡыр әйтелгән 
иҫкәртеүҙәр

НЕОДНОРбДНОСТЬ ж төрлөлөк, оҡшаш 
булмау; неоднородность признаков сифат 
тарҙың (билгеләрҙең) оҡшаш булмауы

НЕОДНОРОДНЫЙ, ая, ое 1. оҡшаш бул 
маған, төрлө-төрлө булған; неоднородные яв
ления оҡшаш булмаған күренештәр 2. (несход
ный по составу) төрлө составлы; неоднородная 
масса төрлө составлы масса

НЕОДОБРЕНИЕ с хупламау, хуп күрмәү, 
яраҡлы тип тапмау; выражать неодобрение хуп
ламауҙы белдереү

НЕОДОБРЕНИЕ
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НЕОДОБРИТЕЛЬНЫ Й, -ая, -ое хупла
маған, хуп күрмәгән, шелтәле, насар, тиҫкәре; 
неодобрительная оценка насар баһа; неодоб
рительный взгляд шелтәле ҡараш

НЕОДОЛЙМЫИ, -ая, -ое еңелмәй торған, 
еңә алмаҫлыҡ, еңелмәҫ(лек), еңеп булмай 
торған; неодолймая сила еңә алмаҫлыҡ көс 

НЕОДУШЕВЛЁННЫЙ, ая, ое 1. йәнһеҙ, 
тере (йәне) булмаған; неодушевлённая материя 
йәнһеҙ материя 2. г р а м .  йәнһеҙ

НЕОЖИДАННОСТЬ ж  1. көтөлмәгәнлек, 
көтөлмәгән булыу; неожиданность встречи осра
шыуҙың көтөлмәгәнлеге 2. көтөлмәгән хәл 
( в а ҡ и ғ а  һ . б . ) ' ,  всякие неожиданности төрлө 
көтөлмәгән хәлдәр

НЕОЖ ИДАННЫ Й, -ая, -ое көтөлмәгән, 
ҡапыл -ған/-гән; неожиданный гость көтөлмәгән 
ҡунаҡ; неожиданный ливень ҡапыл килеп 
сыҡҡан ҡойма ямғыр

НЕОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое яңынан 
(ҡайтанан) ҡаралырға (эшләнергә, тикшере
лергә) тейешле, һуңына (ахы рына) етке
релмәгән, бөт(өл)мәгән; неокончательное ре
шение яңынан хәл ителергә тейешле ҡарар 

НЕОКОНЧЕННЫЙ, -ая, -ое тамамланмаған, 
бөтмәгән, осланмаған; неоконченная шахматная 
партия тамамланмаған шахмат партияһы

НЕОЛИТ м ;  а р х е о л .  неолит ( т а ш  б ы у а т 

т ы ң  и ң  һ у ң ғ ы  о с о р о )

НЕОЛИТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое а р х е о л .  неолит 
...ы, неолитик; неолитическая эпоха неолит 
дәүере

НЕОЛОГИЗМ м ;  л и н г в ,  неологизм ( т е л д ә г е  

я ң ы  һ ц ҙ  й ә к и  һ ц ҙ б ә й л ә н е ш )

Н Е бН  м  неон ( х и м и к  э л е м е н т ,  г а з )  

НЕОНОВЫЙ, ая, ое неон ...ы; неоновый 
свет неон яҡтылығы ♦ неоновая лампа (трубка) 
неон лампаһы (торбаһы)

НЕОПАСНЫЙ, -ая, -ое зарарһыҙ, зыянһыҙ, 
ҡурҡынысһыҙ, ҡурҡыныс (зарарлы, зыянлы) 
булмаған; неопасное путешествие ҡурҡы 
нысһыҙ сәйәхәт; неопасный зверь зыянһыҙ 
кейек

НЕОПЕРЙВШ ИЙСЯ, -аяся, ееся 1. ( о  

п т е н ц е )  ҡанат(ы) сыҡмаған, ҡанатланмаған; не 
оперйвшийся галчонок ҡанатланмаған сәүкә ба
лаһы 2. п е р е н . ,  р а з г .  тәжрибәһеҙ, йәш, донъя 
күрмәгән; неоперйвшийся юноша тәжрибәһеҙ 
үҫмер

НЕОПИСАННЫЙ, -ая, -ое исемлеккә инде
релмәгән (яҙылмаған); неописанные ценности 
исемлеккә индерелмәгән ҡиммәтле нәмәләр

НЕОПИСУЕМЫЙ, -ая, -ое һөйләп (әйтеп, 
яҙы п) бөтөргөһөҙ, һүҙ (тел) менән әйтеп би
рерлек булмаған; неописуемая красота 
һөйләп бөтөргөһөҙ матурлыҡ 2. иҫ киткес ҙур 
(көслө); неописуемая радость иҫ киткес ҙур 
шатлыҡ

НЕОДОБРИТЕЛЬНЫЙ
НЕОПЛАТНЫЙ, -ая, -ое түләй алмаҫлыҡ, 

түләп булмаҫлыҡ (бөтөргөһөҙ); неоплатный долг 
түләй алмаҫлыҡ бурыс

НЕОПРАВДАННЫЙ, ая, ое 1. нигеҙһеҙ, 
нигеҙләнмәгән; неоправданный вывод нигеҙһеҙ 
һығымта 2. тейешһеҙ, урынһыҙ, аҡланмаған; не
оправданные затраты урынһыҙ сығымдар

НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ ж  1. билдәһеҙлек, 
асыҡ булмағанлыҡ, аныҡ (асыҡ) булмау; не 
определённость ответа яуаптың аныҡ булмауы 
2. ( н е о п р е д ё л е н н о е  п о л о ж е н и е )  билдәһеҙ хәл; 
жить в неопределённости билдәһеҙ хәлдә 
йәшәү

НЕОПРЕДЕЛЁННЫЙ, ая, ое 1. ( т о ч н о  н е  

у с т а н о в л е н н ы й )  билдәһеҙ; идти в неопределён
ном направлении билдәһеҙ йүнәлештә барыу 
2. ( н е о т ч ё т л и в ы й ,  у к л о н ч и в ы й )  аныҡ (асыҡ) 
булмаған, билдәле булмаған, икеле; неопреде
лённый ответ асыҡ булмаған яуап ♦ неопреде
лённое местоимение г р а м .  билдәһеҙлек алмашы; 
неопределённая форма глагола г р а м .  уртаҡ 
ҡылым; неопределённые уравнения м а т .  

билдәһеҙ тигеҙләмәләр
НЕОПРЕДЕЛИМОСТЬ ж  билдәләй (аңлай) 

алмау, билдәләү мөмкин булмағанлыҡ; неопре 
делймость чувств хистәрҙе билдәләй алмау 

НЕОПРЕДЕЛИМЫЙ, ая, ое билдәләү 
мөмкин булмаған, билдәләп булмаған; неопреде
лимый оттёнок билдәләү мөмкин булмаған 
төҫмөр

НЕОПРОВЕРЖИМОСТЬ ж  кире ҡағып бул 
мағанлыҡ, инҡар ителмәҫлек; неопровер
жимость доказательств дәлилдәрҙең инҡар 
ителмәҫлелеге

НЕОПРОВЕРЖИМЫЙ, ая, ое кире ҡағып 
булмаҫлыҡ, кире ҡаҡҡыһыҙ, инҡар ителгеһеҙ; 
неопровержймое мнение кире ҡаҡҡыһыҙ фекер 

НЕОПРЙТНОСТЬ ж  әрпешлек, һәпрәлек, 
шамтырлыҡ; неопрятность ребёнка баланың 
әрпешлеге

НЕОПРЙТНЫЙ, -ая, -ое әрпеш, һәпрә, шам
тыр; неопрятный человек шамтыр әҙәм

НЕбПЫТНОСТЬ ж  тәжрибәһеҙлек, тәжрибә 
булмау; неопытность юноши үҫмерҙең тәж
рибәһеҙлеге

НЕбПЫТНЫЙ, -ая, -ое тәжрибәһеҙ, донъя 
күрмәгән; неопытный специалист тәжрибәһеҙ 
белгес

НЕОРГАНИЗбВАННОСТЬ ж  ойошмаған 
лыҡ, тарҡаулыҡ, ойошмаған булыу (тарҡау); не
организованность в работе эштәге тарҡаулыҡ 

НЕОРГАНИЗбВАННЫ Й, ая, ое ойош 
маған, тарҡау, йыйнаҡ (теүәл) булмаған; неорга
низованный человек йыйнаҡ булмаған кеше; не
организованный коллектйв тарҡау коллектив 

НЕОРГАНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое ( н е ж и в о й )  те
ре (органик) булмаған; неорганйческая природа 
органик булмаған тәбиғәт; неорганйческие удоб- 
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НЕОТРАЗИМОСТЬ
рения органик булмаған ашламалар ♦ неорга
ническая хймия органик булмаған химия

НЕОСВЕДОМЛЁННОСТЬ ж  белеп еткер
мәү, хәбәрҙар булмау, мәғлүмәтһеҙлек, мәғлү
мәтһеҙ булыу; неосведомлённость в области ли
тературы әҙәбиәт әлкәһендә хәбәрҙар булмау 

НЕОСВЕДОМЛЁННЫЙ, -ая, -ое белмәгән, 
белмәй ҡалған, хәбәрҙар булмаған, мәғлүмәтһеҙ; 
неосведомлённый в производстве человек про 
изводствоны белмәгән кеше

НЕОСЛАБЕВАЮЩИЙ, ая, ее и НЕОСЛАБ 
НЫИ, -ая, -ое өҙлөкһөҙ, бер туҡтауһыҙ, даими, 
ныҡ, һүлпәнәймәй (бушамай, йомшармай, 
һүрелмәй) торған; неослабевающий интерес 
һүрелмәй торған ҡыҙыҡһыныу; неослабный кон
троль даими күҙәтеү

НЕОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ ж  уйламай 
(һаҡһыҙ) эш итеү, дыуамаллыҡ, һаҡһыҙлыҡ, 
алабарманлыҡ; неосмотрительность в обра
щении с огнём ут менән һаҡһыҙ эш итеү

НЕОСМОТРИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое уйламай 
(һаҡһыҙ) эшләнгән (эшләүсе), һаҡһыҙ эшләнгән, 
алабарман; неосмотрительный поступок уйла 
май эшләнгән эш; неосмотрительный человек 
алабарман кеше

НЕОСМЫСЛЕННЫЙ, ая, ое уйланыл 
маған, уйлап эшләнмәгән, аҡыл менән эш
ләнмәгән; неосмысленное слово уйланылма
ған һүҙ

НЕОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ ж  нигеҙһеҙлек;
неосновательность доводов дәлилдәрҙең ни 
геҙһеҙлеге

НЕОСНОВАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое 1. нигеҙһеҙ; 
неосновательное обвинение нигеҙһеҙ ғәйепләү 
(хөкөм) 2. р а з г .  елбәҙәк, еңел; неосновательный
человек елбәҙәк кеше

НЕОСОЗНАННЫЙ, ая, ое ( б е с с о з н а т е л ь 

н ы й ,  б е з о т ч ё т н ы й ) аңһыҙ, аңһыҙлыҡ менән 
(ихтыярһыҙ) эшләнгән; неосознанный поступок 
аңһыҙ эшләнгән эш

НЕОСПОРИМОСТЬ ж  бәхәсләшергә урын 
ҡалдырмау, бәхәсһеҙлек; неоспорймость дока
зательств дәлилдәрҙең бәхәсһеҙлеге

НЕОСПОРИМЫЙ, -ая, -ое бәхәсләшергә 
урын ҡалдырмай торған, бәхәсһеҙ, дәғүәһеҙ; 
неоспоримое преимущество бәхәсһеҙ өҫ- 
төнлөк

НЕОСТОРОЖНОСТЬ ж  һаҡһыҙлыҡ, абай
һыҙлыҡ; допустить неосторожность һаҡһыҙлыҡ 
ҡылыу (эшләп ташлау)

НЕОСТОРОЖНЫЙ, -ая, -ое һаҡһыҙ, абай
ламай, абайһыҙ; неосторожный выстрел абай
һыҙ (абайламай) атыу; неосторожное обра
щение с огнём ут менән һаҡһыҙ ҡыланыу

НЕОСУЩЕСТВИМОСТЬ ж  тормошҡа (бо
йомға, эшкә) ашмаҫлыҡ (булыу); неосущест
вимость планов пландарҙың тормошҡа аш
маҫлыҡ булыуы

НЕОСУЩЕСТВИМЫЙ, -ая, -ое тормошҡа 
(бойомға, эшкә) ашмаҫлыҡ (ашмаҫтай); неосу
ществимое желание тормошҡа ашмаҫлыҡ теләк 

НЕОСЯЗАЕМОСТЬ ж һиҙмәҫлек (һиҙелмәҫ- 
лек) булыу, тойолмаҫлыҡ, тойолмай торған бу
лыу; неосязаемость результатов һөҙөмтәләрҙең 
һиҙелмәҫлек булыуы

НЕОСЯЗАЕМЫЙ, -ая, -ое тойолмаҫ, һиҙмәҫ
лек (һиҙелмәҫлек), һиҙелмәй (тойолмай) торған; 
неосязаемые изменения һиҙелмәй торған 
үҙгәрештәр

НЕОТВРАТИМОСТЬ ж  ҡотолғоһоҙлоҡ, ҡо
толғоһоҙ булыу; неотвратймость разлуки айы
рылышыуҙың ҡотолғоһоҙ булыуы

НЕОТВРАТИМЫЙ, -ая, -ое ҡотолғоһоҙ; не 
отвратймая опасность ҡотолғоһоҙ хәүеф-хәтәр 

НЕОТВЯЗНОСТЬ ж  баштан сыҡмау; неот
вязность мыслей уйҙарҙың баштан сыҡмауы 

НЕОТВЙЗНЫИ, -ая, -ое 1. баштан сыҡмай 
торған, йөҙәткес; неотвязная скука йөҙәткес эс 
бошоу 2. бәйләнсек, теңкә ҡоротҡос, йөҙәткес; 
неотвязный человек бәйләнсек кеше

НЕОТДЕЛИМОСТЬ ж  айыр(ыл)ғыһыҙ (ай- 
ырылмаҫлыҡ) булыу, бүленгеһеҙ (бүленмәҫ- 
лек) булыу, айырылыуы (бүленеүе) мөмкин 
булмау

НЕОТДЕЛИМЫЙ, -ая, -ое ( о б ы ч н о  

к р а т к .  ф . )  айырылғыһыҙ, бүленгеһеҙ, айырыл
май (бүленмәй) торған, айырып (бүлеп) алыу 
мөмкин түгел; второй вопрос неотделйм от
первого икенсе һорауҙы беренсеһенән айырып 
алыу мөмкин түгел

НЕОТЁСАННЫЙ, -ая, -ое 1. юнылмаған, 
шымартылмаған; неотёсанный камень шымар
тылмаған таш 2. п е р е н . ,  р а з г .  тәрбиәһеҙ, тупаҫ; 
неотёсанный человек тупаҫ кеше

НЕОТКУДА н а р е ч .  с  н е о п р .  урын (ер) юҡ; 
гостей ждать неоткуда ҡунаҡ көтөр урын юҡ 

НЕОТЛАГАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое с м .  неот 
ложный

НЕОТЛбЖ КА ж ;  п р о с т ,  ашығыс медицина 
ярҙамы

НЕОТЛбЖНОСТЬ ж  кисектергеһеҙ булыу, 
кисектереүе мөмкин булмау; неотложность дёла 
эштең кисектергеһеҙ булыуы

НЕОТЛбЖ НЫ Й, -ая, -ое кисектергеһеҙ, ки
сектерергә ярамай торған, ашығыс; неотложный 
ремонт кисектергеһеҙ ремонт ♦ неотложная ме- 
дицйнская помощь ашығыс медицина ярҙамы 

НЕОТЛУЧНЫЙ, -ая, -ое 1. айырылмаҫ, айы
рылмай (яндан китмәй) торған; неотлучный 
спутник айырылмаҫ юлдаш 2. бер ҡайҙа 
китмәгән, китмәйенсә; неотлучное дежурство 
бер ҡайҙа китмәй дежурҙа тороу

НЕОТРАЗИМОСТЬ ж 1. кире ҡағылмаҫлыҡ 
(ҡағылғыһыҙ) булыу; неотразймость аргументов 
дәлилдәрҙең кире ҡағылмаҫлыҡ булыуы 2. п е 

р е н .  таң ҡалдырғыс (һоҡландырғыс) булыу; не

22



НЕОТРАЗИМЫЙ
отразймость красоты матурлыҡтың таң ҡал- 
дырғыс булыуы

НЕОТРАЗЙМЫ Й, ая, -ое 1. ҡаршы 
торғоһоҙ, кире ҡаҡҡыһыҙ (ҡағылғыһыҙ, ҡағыл- 
маҫлыҡ); неотразймая атака ҡаршы торғоһоҙ 
һөжүм 2. п ер ен . таң ҡалдырғыс, һоҡландырғыс, 
бик көслө (ҙур); неотразймое впечатление таң 
ҡалдырғыс тәьҫир

НЕОТРЫВНЫЙ, ая, ое 1. см. неотделймый
2. өҙлөкһөҙ, бер туҡтауһыҙ; неотрывное наблю
дение бер туҡтауһыҙ күҙәтеү

НЕОТСТУПНЫЙ, -ая, -ое 1. ныҡышмалы, 
өҙлөкһөҙ, бер туҡтауһыҙ, тайпылышһыҙ; неот
ступное преследование зверя йәнлекте бер 
туҡтауһыҙ эҙәрләү 2. см. неотвязный

НЕОТЧЁТЛИВОСТЬ ж  асыҡ (аныҡ) бул
мау, тоноҡ булыу, тоноҡлоҡ; неотчётливость ри
сунка һүрәттең тоноҡлоғо

НЕОТЧЁТЛИВЫЙ, -ая, -ое асыҡ (аныҡ) 
булмаған, тоноҡ; неотчётливое произношение 
аныҡ булмаған әйтелеш

НЕОТЧУЖДАЕМЫЙ, -ая, -ое ю р. тартып 
алынмай торған; неотчуждаемые доходы тартып 
алынмай торған килемдәр

НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ, -ая, -ое айырып (тар
тып) алғыһыҙ, айырып (тартып) алынмай 
торған; неотъемлемая часть тартып алынмай 
торған өлөш; неотъемлемое свойство айырып 
алғыһыҙ һыҙат

НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ, -ая, -ое рәсми бул
маған; неофициальное обращение рәсми бул 
маған өндәшеү

НЕОХВАТНЫЙ, -ая, -ое ҡолас етмәҫлек 
(ҙур, киң), күҙ етмәҫлек (ҙур, киң), икһеҙ-сикһеҙ 
ҙур (киң, йәйенке); неохватные поля күҙ 
етмәҫлек киң яландар

Н ЕО ХбТА  ж  1. (н е ж е л а н и е ) теләмәү,
теләр теләмәҫ (кенә); работу выполнять с нео
хотой эште теләр-теләмәҫ эшләү 2. ком у  и с  не- 
оп р . в  зн а ч . с к а з .; р а з г .  -ға/-гә теләк юҡ, 
ҡ ы / ке килмәү; неохота разговаривать һөй 

ләшке килмәй; неохота встречаться осрашырға 
теләк юҡ

Н ЕО ХбТН О  н а р е ч . теләмәй (генә), те
ләр теләмәҫ; неохотно исполнять просьбу үтене 
сте теләр-теләмәҫ башҡарыу

НЕОХбТНЫЙ, -ая, -ое теләкһеҙ, теләмәгәнде 
(теләмәүҙе) белдергән

НЕОЦЕНЙМЫЙ, -ая, -ое баһалап бөтөр
гөһөҙ, баһалағыһыҙ, үтә ҡиммәтле (ҙур, мөһим, 
әһәмиәтле); неоценймые качества үтә ҡиммәтле 
сифаттар

НЕОЩУТЙМЫИ, -ая, -ое һиҙелмәҫлек, то- 
йолмаҫлыҡ, бик бәләкәй; неощутймая потеря 
бик бәләкәй юғалтыу

НЕПАЛЬЦЫ мн. непалдар, непал халҡы 
/ /  ед . непалец м непал ир-аты; непалка ж  непал 
ҡатын-ҡыҙы

НЕПАРНОКОПЬТГНЫЕ м н.; з о о л . йомро 
тояҡлылар

НЕПАРНЫЙ, -ая, -ое һыңар, ишһеҙ, ҡуш
һыҙ; непарная обувь һыңар аяҡ кейеме

НЕПАРТИЙНОСТЬ ж  партияһыҙлыҡ, фир- 
ҡәһеҙлек

НЕПАРТИЙНЫЙ, -ая, -ое партияһыҙ, фир
ҡәһеҙ; непартййные люди фирҡәһеҙ кешеләр 

НЕПЕДАГОГИЧНЫЙ, -ая, -ое педагогика 
ҡағиҙәләренә (талаптарына) тура килмәй 
торған (буйһонмаған); непедагогичный по
ступок педагогика талаптарына буйһонмаған 
ҡыланыш

НЕПЕРЕВОДИМЫЙ, -ая, -ое тәржемә ител
мәй (итеп булмай) торған; непереводимое выра
жение тәржемә итеп булмай торған әйтем

НЕПЕРЕДАВАЕМЫЙ, -ая, -ое һүҙ менән 
аңлатып бирә алмаҫлыҡ, һөйләп биргеһеҙ (бирә 
алмаҫлыҡ), аңлата алмаҫлыҡ

НЕПЕРЕНОСИМЫЙ, ая, ое түҙә алмаҫ 
лыҡ, түҙеп торғоһоҙ, сыҙағыһыҙ; непереносимая 
боль түҙеп торғоһоҙ ауыртыу

НЕПЕРЕХбДНЫ Й, -ая, -ое грам . күсемһеҙ; 
непереходный глагол күсемһеҙ ҡылым

НЕПЕЧАТНЫЙ, -ая, -ое р а з г .  (н еп р и ст о й 
ны й  — о  с л о в а х , б р а н и ) тупаҫ, әшәке, оятһыҙ; 
непечатные слова әшәке һүҙҙәр

НЕПИСАНЫЙ, -ая, -ое рәсми яҙылмаған, 
ғөрөф-ғәҙәт (йола) буйынса килгән; непйсаный 
закон йола ҡанундары, яҙылмаған ҡанундар 

НЕПЛАТЕЖ м түләмәү; неплатёж за жильё 
торлаҡ өсөн (аҡса) түләмәү

НЕПЛАТЁЖЕСПОСбБНОСТЬ ж ; ф и н . тү 
ләргә һәләтһеҙлек (хәленән килмәгәнлек); непла
тёжеспособность заказчиков заказ биреү 
селәрҙең түләргә һәләтһеҙлеге

НЕПЛАТЁЖЕСПОСбБНЫЙ, ая, ое ф ин. 
түләргә һәләтһеҙ, түләргә хәленән (көсөнән) 
килмәгән; неплатёжеспособные лйца түләргә 
һәләтһеҙ кешеләр

НЕПЛАТЕЛЬЩИК м бурысын түләмәүсе; 
злостный неплательщик уҫал уй менән бурысын 
түләмәүсе

НЕПЛОДОРбДНОСТЬ ж  уңдырышһыҙлыҡ; 
неплодородность земель ерҙәрҙең уңдырыш
һыҙлығы

НЕПЛОДОРбДНЫ Й, -ая, -ое уңдырышһыҙ; 
неплодородный участок уңдырышһыҙ участка 

НЕПЛбТНЫИ, -ая, -ое 1. һирәк; неплотные 
жерди забора һирәк итеп тотолған ҡойма, 
һайғау; неплотные облака һирәк болоттар 2. бе
ше булмаған; неплотная ткань беше булмаған 
туҡыма

НЕПЛОХбЙ, -ая, -ое насар түгел, арыу 
(яҡшы) ғына, ҡәнәғәтләнерлек; неплохой ответ 
ҡәнәғәтләнерлек яуап

НЕПОБЕДИМОСТЬ ж  еңелмәҫлек, еңелмәҫ 
булыу



НЕПОКОЛЕБИМ ОСТЬ
НЕПОБЕДИМЫЙ, -ая, -ое еңелмәҫ, еңелмәй 

торған, еңелгеһеҙ; непобедймая армия еңелмәҫ 
ғәскәр (армия)

НЕПОВЙННЫЙ, -ая, -ое ғәйепһеҙ, гө
наһһыҙ; признан неповинным ғәйепһеҙ тип та
нылған

НЕПОВИНОВЁНИЕ с буйһонмау, баш 
эймәү (бирмәү), тыңламау; неповиновение 
власти власҡа буйһонмау

НЕПОВОРбТЛИВОСТЬ ж  аҡрын ҡуҙғалыу - 
санлыҡ, һүлпәнлек; неповоротливость ума 
аҡылдың һүлпәнлеге

НЕП ОВ ОР ОТ Л ИВЫЙ , ая, ое ауыр (аҡ 
рын) ҡуҙғалыусан, нәкәҫ, һүлпән; неповоротли
вый человек аҡрын ҡуҙғалыусан кеше

НЕПОВТОРИМОСТЬ ж  тиңһеҙ (ҡабатлан
маҫ) булыу, оҡшашы (тиңе) булмау, ҡабатлауы 
мөмкин булмау; неповторимость прежних дней 
үткән көндәрҙең ҡабатланмаҫ булыуы

НЕПОВТОРИМЫЙ и НЕПОВТОРЙЕ  
МЫИ, -ая, -ое үҙенә бер төрлө, оҡшашы-тиңе 
булмаған, ҡабатланмаҫ, ҡабатлауы (ҡабатланы- 
уы) мөмкин булмаған; неповторймая красота 
оҡшашы-тиңе булмаған гүзәллек

НЕПОГбДА ж йонсоу (боҙоҡ) көн(дәр), ел
ле-ямғырлы (елле-буранлы) көн(дәр); осенняя 
непогода көҙгө йонсоу көндәр

НЕПОГбЖ ИЙ, -ая, -ее р а з г .  йонсоу, болот
ло; непогожие дни йонсоу көндәр

НЕПОГРЕШИМОСТЬ ж  яңылышмау(сан- 
лыҡ), хаталанмау(санлыҡ), яңылышмай (хата
ланмай) торған булыу

НЕПОГРЕШИМЫЙ, -ая, -ое яңылышмай 
(хаталанмай, шик тыуҙырмай) торған, һис 
шикһеҙ дөрөҫ; непогрешймый результат һис
шикһеҙ дөрөҫ һөҙөмтә

НЕПОДАЛЕКУ н ар еч . алыҫ түгел, яҡында, 
яҡын тирәлә, ошо тирәлә (генә); неподалёку 
виднеется лес яҡында (ғына) урман күренә 

НЕПОДАТЛИВОСТЬ ж 1. эшкәртеүгә (ың
ғайға) килмәү, ҡыйынлыҡ менән эшкәртелеү; не
податливость стали ҡоростоң ҡыйынлыҡ менән 
эшкәртелеүе 2. п ер ен . ыҡҡа (яйға, ипкә) килмәү, 
үҙ һүҙлелек

НЕПОДАТЛИВЫЙ, -ая, -ое 1. эшкәртеүгә 
килмәү, ҡыйынлыҡ менән эшкәртелә торған; не
податливый камень ҡыйынлыҡ менән эшкәртелә 
торған таш 2. п ер ен . (н еу ст у п ч и вы й )  ыҡҡа (яй
ға, ипкә) килмәгән, үҙ һүҙле, еңмеш; неподатли
вый человек үҙ һүҙле кеше

НЕПОДВЕДОМСТВЕННЫЙ, ая, ое 
-ға/-гә ҡарамаған (буйһонмаған), ҡарамағында 
булмаған; неподведомственные заводу дома за 
вод ҡарамағында булмаған йорттар

НЕПОДВИЖНОСТЬ ж хәрәкәтһеҙлек, хәрә
кәтһеҙ булыу; стоять в неподвйжности хәрәкәт
һеҙ баҫып тороу

НЕПОДВИЖНЫЙ, -ая, -ое 1. хәрәкәтһеҙ, 
хәрәкәтләнмәү; окружающая природа кажется 
неподвижной тире-йүндәге тәбиғәт хәрәкәтһеҙ 
кеүек тойола 2. (м ед л и т ел ьн ы й  — о ч е л о в е к е )  
яй, ығыш, мыштыр, һүлпән; неподвижный чело
век һүлпән кеше 3. (за ст ы вш и й  — о в з гл я д е ,  
вы р а ж ен и и  л и ц а  и т .п .)  ҡатып ҡалған; непо 
двйжное лицо ҡатып ҡалған йөҙ

НЕПОДГОТбВЛЕННОСТЬ ж  әҙерлекһеҙ 
лек, әҙерлекһеҙ булыу; неподготовленность уче
ника уҡыусының әҙерлекһеҙлеге

НЕПОДГОТбВ ЛЕННЫЙ, ая, ое әҙер 
лекһеҙ, әҙерләнмәгән; неподготовленный специ 
алйст әҙерлекһеҙ белгес; неподготовленный до
клад әҙерләнмәгән доклад

НЕПОДДЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (п одл и н н ы й )  
ысын, ялған түгел (булмаған); неподдельная 
подпись ысын ҡултамға 2. (и ск р ен н и й )  эс
керһеҙ, ысын күңелдән булған; неподдельная 
улыбка ысын күңелдән булған йылмайыу

НЕПОДКУПНОСТЬ ж  һатлыҡ булмау, 
һатылмаҫ булыу, һатылмаусан, намыҫлылыҡ, 
тоғролоҡ; неподкупность судьи судьяның 
һатылмаҫ булыуы (һатылмаусанлығы)

НЕПОДКУПНЫЙ, -ая, -ое һатлыҡ түгел, 
һатылмаҫ, һатылмаусан, тоғро, намыҫлы, ғәҙел; 
неподкупный человек тоғро кеше

НЕПОДОБАЮЩИЙ, ая, ее килешһеҙ, ки 
лешмәй торған, тейешһеҙ, яраҡһыҙ; вестй себя 
неподобающим образом үҙенде килешһеҙ тотоу 

НЕПОДРАЖАЕМЫЙ, -ая, -ое оҡшашы (тиң
дәше) булмаған, иҫ киткес (һәйбәт, шәп, яҡшы); 
неподражаемый артйст иҫ киткес шәп артист 

НЕПОДСУДНЫЙ, -ая, -ое ю р. судҡа би- 
ре(ле)рлек (бирелергә тейеш) булмаған, хөкөмгә 
тарттырырлыҡ булмаған, хөкөм ителергә тейеш 
булмаған; это неподсудное дело был судҡа би
релә торған эш түгел

НЕПОДХОДЯЩ ИЙ, ая, ее яраҡһыҙ, 
уңайһыҙ, ҡулайһыҙ; неподходящие условия 
уңайһыҙ шарттар

НЕПОДЧИНЕНИЕ С буйһонмау, баш эймәү 
(бирмәү), тыңламау; неподчинение власти
власҡа буйһонмау

НЕПОЗВОЛИТЕЛЬНОСТЬ ж  ярамаҫлыҡ 
(ярамай торған) булыу, юл ҡуйғыһыҙ (ҡуймаҫ- 
лыҡ) булыу, юл ҡуйырға ярамай торған булыу 

НЕПОЗВОЛИТЕЛЬНЫ Й, ая, ое яра
маҫлыҡ, ярамаған, юл ҡуйғыһыҙ (ҡуймаҫлыҡ), 
юл ҡуйырға ярамағанлыҡ; непозволительный 
поступок ярамаған ҡылыҡ

НЕПОКЛАДИСТЫЙ, -ая, -ое һүҙгә (ипкә) 
килмәүсән, үҙ һүҙенән ҡайтмаусан, үҙ һүҙле, 
еңмеш; непокладистый человек үҙ һүҙле кеше 

НЕПОКОЛЕБИМОСТЬ ж  икеләнмәүсәнлек, 
ныҡлыҡ, ныҡ тороусанлыҡ, ҡаҡшамаҫлыҡ 
(ҡаҡшамаҫ) булыу; проявйть непоколебимость 
ныҡлыҡ күрһәтеү



НЕПОКОЛЕБИМЫЙ, -ая, -ое ныҡ (тороу
сан), ҡаҡшамаҫ, ҡаҡшатылмаҫ; непоколебймая 
дружба ҡаҡшамаҫ дуҫлыҡ

НЕПОКбРНОСТЬ ж буйһонмау(санлыҡ), 
баш бирмәү(сәнлек); непокорность ребёнка ба
ланың буйһонмауы

НЕПОКбРНЫ Й, -ая, -ое буйһонмаусан, баш 
бирмәүсән (эймәүсән), тыңламаусан; непокор
ный характер буйһонмаусан холоҡ

НЕПОКРЫТЫЙ, -ая, -ое 1. (незакрытый) 
ҡапланмаған, түбәһеҙ, түбәһе ябылмаған; новый 
непокрытый дом түбәһе ябылмаған яңы йорт 
2. спец. түләнмәй ҡалған; непокрытый кредит 
түләнмәй ҡалған бурыс

НЕПОЛАДКИ мн. (ед. неполадка ж); разг. 
1. етешһеҙлектәр, кәмселектәр; неполадки в ра
боте эштәге етешһеҙлектәр 2. ыҙғыш-талаш, аң
лашылмаусылыҡ; семейные неполадки ғаилә
ләге аңлашылмаусылыҡтар

НЕПОЛИВНбЙ, -ая, -ое с.-х. һуғарылмай 
торған, һуғарыуһыҙ; неполивные земли һуға
рылмай торған ерҙәр

НЕПОЛНОГЛАСИЕ с; лингә. һуҙынҡылар
ҙың кәмлеге, тулы булмауы (иҫке славян те
лендә тартынҡылар араһындамы “-ра”, “-ла”, 
“-ре”, “-ле”, мәҫ., врата, злато, брег, шлем)

НЕПОЛНОПРАВИЕ с и н е п о л н о п р Ав  
ность ж тулы хоҡуҡлы булмау; неполно
правие угнетённых народов иҙелгән ха 
лыҡтарҙың тулы хоҡуҡлы булмауы

НЕПОЛНОПРАВНЫЙ, ая, ое тулы хоҡуҡ 
лы булмаған

НЕПОЛНОТА ж тулы түгеллек, кәмлек; не
полнота сведений мәғлүмәттәрҙең тулы тү
геллеге

НЕПОЛНОЦЕННОСТЬ ж кәмселеклек, 
кәмселекле булыу, түбән (насар) сифатлылыҡ; 
неполноценность фйльма фильмдың кәмселекле 
булыуы

НЕПОЛНОЦЕННЫЙ, ая, ое кәмселекле, 
түбән (насар) сифатлы; неполноценные про
дукты түбән сифатлы аҙыҡтар

НЕПбЛНЫ Й, -ая, -ое бүҫкә, кәм, тулы бул
маған; неполное ведро бүҫкә күнәк; неполный 
курс обучения тулы булмаған уҡытыу курсы 
♦ неполное предложение грам. кәм һөйләм; не
полная средняя школа тулы булмаған урта 
мәктәп (тумыҫ йыллыҡ мәктәп)

НЕПОЛОЖЕННЫЙ, -ая, -ое (обычно с сущ. 
“место”, “время”, “число”, “час”) тейешле бул
маған, ярамаған; явиться в неположенное время 
ярамаған ваҡытҡа килеү

НЕПОМЕРНЫЙ, -ая, -ое сикһеҙ, саманан 
(сиктән) тыш; непомерные требования сиктән 
тыш талаптар

НЕПОНИМАНИЕ с аңламау, төшөнмәү; 
полное непонимание бөтөнләй аңламау

НЕПОКОЛЕБИМЫЙ
НЕПОНЯТЛИВОСТЬ ж аңралыҡ, аңыш-

лыҡ, маҡаулыҡ; непонятливость ученика уҡыу
сының аңышлығы

НЕПОНЯТЛИВЫЙ, -ая, -ое аңһыҙ, аңра, 
аңыш, маҡау; непонятливый ребёнок аңыш бала 

НЕПОНЯТНОСТЬ ж аңлайышһыҙлыҡ, аңла
йышһыҙ булыу, сәйерлек; непонятность сочи
нения иншаның аңлайышһыҙлығы

НЕПОНЙТНЫЙ, -ая, -ое 1. аңлайышһыҙ, 
аңлашылмаған; непонятное слово аңлайышһыҙ 
һүҙ 2. (странный) аңлайышһыҙ, ғәжәп, сәйер; 
непонятный случай сәйер ваҡиға

НЕПОПАДАНИЕ с яҙа тейеү (китеү), тей
ҙермәү; непопадание в мишень сәпкә тейҙермәү 

НЕПОПРАВИМОСТЬ ж төҙәтеп булмау, 
төҙәтелмәҫлек булыу; непоправймость ошйбки 
хатаның төҙәтелмәҫлек булыуы

НЕПОПРАВИМЫЙ, -ая, -ое төҙәтелмәҫлек, 
төҙәтеп булмай торған (булмаҫлыҡ); непопра 
вймая беда төҙәтелмәҫлек бәлә

НЕПОРбДНЫ Й, -ая, -ое с.-х. тоҡомһоҙ, 
яҡшы тоҡомло (тоҡомдан) булмаған; непо
родный скот тоҡомһоҙ мал

НЕПОРбЧНОСТЬ ж сафлыҡ, ғиффәтлек, 
гөнаһһыҙлыҡ; непорочность юности йәшлектең 
сафлығы; непорочность мыслей хистәрҙең 
сафлығы

НЕПОРбЧНЫ Й, -ая, -ое саф, ғиффәтле, гө
наһһыҙ; непорочная душа саф күңел

НЕПОРЙДОК м тәртипһеҙлек, тәртип юҡ
лыҡ (булмау); непорядки в работе эштәге 
тәртипһеҙлектәр

НЕПОРЙДОЧНОСТЬ ж йүнһеҙлек, на 
мыҫһыҙлыҡ; проявить непорядочность йүн
һеҙлек күрһәтеү

НЕПОРЙДОЧНЫЙ, -ая, -ое рәтһеҙ, йүнһеҙ, 
намыҫһыҙ, насар; непорядочный поступок насар 
ҡыланыш

НЕПОСВЯЩЁННЫЙ, ая, ое хәбәрҙар (та 
ныш) булмаған; непосвящённый в дела друзей 
человек дуҫтарының эше менән таныш булмаған 
кеше

НЕПОСЁДА л  и ж; разг. тиктормаҫ, тын
ғыһыҙ (кеше)

НЕПОСЕДЛИВОСТЬ ж тик тормаусанлыҡ, 
тынғыһыҙлыҡ; непоседливость ребёнка бала 
ның тынғыһыҙлығы

НЕПОСЕДЛИВЫЙ, -ая, -ое тынғыһыҙ, тик
тормаҫ; непоседливый ребёнок тынғыһыҙ бала; 
непоседливый характер тынғыһыҙ холоҡ

НЕПОСЕЩЕНИЕ с йөрөмәү, бармау; непо
сещение лекций лекцияға йөрөмәү

НЕПОСИЛЬНЫЙ, -ая, -ое көс (еткеһеҙ) 
етмәҫлек, хәлдән килмәй торған (килмәҫлек), 
ауыр; непосйльная работа хәлдән килмәҫлек эш 

НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ж эҙмә эҙле 
лек булмау, эҙмә-эҙлекһеҙлек; непослёдователь 
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ность в изложении һөйләүҙә эҙмә-эҙлелек 
булмау

НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ, ая, -ое эҙмә 
эҙлекһеҙ; непоследовательное рассуждение
эҙмә-эҙлекһеҙ фекер йөрөтөү

НЕПОСЛУШАНИЕ с тыңламау, буйһонмау; 
наказать за непослушание тыңламаған өсөн яза 
биреү

НЕПОСЛУШНЫЙ, -ая, -ое тыңлауһыҙ, 
буйһонмаусан, ҡарышҡаҡ, ҡарышыусан; непо
слушный ребёнок тыңлауһыҙ бала

НЕПОСРЕДСТВЕННОСТЬ ж  саф күңелле 
лек, эскерһеҙлек, тәбиғилек; наивная непо
средственность бер ҡатлы тәбиғилек

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ, ая, ое 1. тура, 
туранан тура; непосредственный начальник ту 
ранан-тура хужа 2. тәбиғи, эскерһеҙ, саф күңел
ле; непосредственный человек эскерһеҙ кеше 

НЕПОСТИЖИМЫЙ, -ая, -ое аңлап бул- 
маҫлыҡ, аҡыл етмәҫлек, аҡылға (башҡа) һый
маҫлыҡ; непостижймые причйны аҡыл етмәҫлек 
сәбәптәр ♦ уму непостижймо аҡылға (башҡа) 
һыймаҫлыҡ

НЕПОСТОЯННЫЙ, -ая, -ое 1. (изменчи
вый) үҙгәреүсән, алмашыныусан; непостоянная 
погода алмашыныусан һауа торошо 2. (о челове
ке) тотанаҡһыҙ, тотороҡһоҙ, аумаҡай; непо
стоянный человек тотороҡһоҙ кеше

НЕПОСТОЙНСТВО с үҙгәреүсәнлек, үҙгә
реүсән булыу, алмашыныусанлыҡ, алмашыныу
сан булыу

НЕПОТОПЛЙЕМОСТЬ ж\ мор. батмай 
торған булыу, батмаусанлыҡ; непотопляемость 
корабля караптың батмаусанлығы

НЕПОТУХАЮЩИЙ, ая, ее һүнмәҫ; непо 
тухающий огонь һүнмәҫ ут

НЕПОХОЖИЙ, -ая, -ее оҡшамаған, оҡшаш 
булмаған; непохожий на мать ребёнок әсәһенә 
оҡшамаған бала

НЕПОЧАТЫЙ, -ая, -ое 1. башланмаған, то
толмаған, ҡул теймәгән; непочатая булка баш
ланмаған күмәс 2. перен. иҫәпһеҙ-хисапһыҙ, 
икһеҙ-сикһеҙ, күп; непочатая сйла иҫәпһеҙ-хи
сапһыҙ көс ♦ непочатый край чего иҫәпһеҙ күп, 
бик күп, иҫәбе-хисабы юҡ

НЕПОЧТЕНИЕ с см. неуважение 
НЕПОЧТИТЕЛЬНОСТЬ ж хөрмәт күрһәт 

мәү, ихтирамһыҙлыҡ; проявлять непочтитель
ность ихтирамһыҙлыҡ күрһәтеү

НЕПОЧТИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое ихтирамһыҙ, 
ихтирам итмәүсән, һанға һуҡмаусан; непо
чтительные дёти ихтирамһыҙ балалар

НЕПРАВДА ж ялған, алдыҡ; говорйть не
правду ялғанды һөйләү

НЕПРАВДОПОДОБИЕ с ысынға (дөрөҫкә) 
оҡшамаған булыу, кеше ышанмаҫлыҡ булыу, 
тәбиғи булмау; неправдоподобие новостей 
яңылыҡтарҙың ысынға оҡшамаған булыуы

НЕПРАВДОПОДОБНЫЙ, ая, ое 1. кеше 
ышанмаҫлыҡ; неправдоподобный слух кеше 
ышанмаҫлыҡ хәбәр 2. тәбиғи (ғәҙәттәгесә) бул
маған, ысынға (дөрөҫкә) оҡшамаған; неправдо
подобное счастье тәбиғи булмаған бәхет

НЕПРАВИЛЬНОСТЬ ж  1. дөрөҫ түгеллек 
(булмау); неправильность теории теорияның 
дөрөҫ түгеллеге 2. яңылыш(лыҡ), хата(лыҡ), 
яңылыш (хата) булыу; неправильность со
ставленной бумаги төҙөлгән ҡағыҙҙың яңылыш 
булыуы

НЕПРАВИЛЬНЫЙ, ая, ое 1. дөрөҫ бул 
маған (түгел), дөрөҫ -мау/-мәү; неправильное 
воспитание дөрөҫ тәрбиәләмәү 2. яңылыш, хата
лы; неправильный ответ яңылыш яуап

НЕПРАВОМЕРНОСТЬ ж хаҡһыҙлыҡ, хаҡы 
булмағанлыҡ, урынһыҙ булыу, законса булмау, 
законға ҡаршы булғанлыҡ; неправомерность 
требований талаптарҙың урынһыҙ булыуы

НЕПРАВОМЕРНЫЙ, -ая, -ое законһыҙ, 
урынһыҙ, законға ҡаршы булған, законса бул
маған, хаҡһыҙ, хаҡы булмаған; неправомерный 
поступок законға ҡаршы эш итеү

НЕПРАВОМОЧНОСТЬ ж\ юр. хоҡуҡһыҙ 
лыҡ, хоҡуҡһыҙ булыу, хоҡуғы булмау, хаҡ
һыҙлыҡ; неправомочность комйссии комиссия 
ның хоҡуҡһыҙлығы

НЕПРАВОМОЧНЫЙ, -ая, -ое юр. хоҡуҡ
һыҙ, хаҡһыҙ, хоҡуғы (хаҡы) булмаған; он не
правомочен подписать документ ул документҡа 
ҡул ҡуйырға хоҡуҡһыҙ

НЕПРАВОСПОСОБНОСТЬ ж\ юр. хоҡуҡ 
һыҙлыҡ, хаҡһыҙлыҡ

НЕПРАВОСПОСОБНЫЙ, ая, ое юр. хо
ҡуҡһыҙ, хаҡһыҙ

НЕПРАВОТА ж яңылышлыҡ, яңылышыу, 
хаталыҡ, хаталаныу; чувствовать свою неправо
ту үҙеңдең хаталаныуыңды тойоу

НЕПРАВЫЙ, -ая, -ое 1. яңылышыусы, хата
ланыусы, яңылыш, хаталы; неправое дёло хата
лы эш 2. в знач. сказ, яңылышыу, хаталаныу; 
вы неправы һеҙ яңылышаһығыҙ

НЕПРАКТИЧНОСТЬ ж 1. булдыҡһыҙлыҡ, 
эшлекһеҙлек; проявлять непрактйчность бул 
дыҡһыҙлыҡ күрһәтеү 2. уңайһыҙ (ҡулайһыҙ) бу
лыу; непрактйчность ткани туҡыманың ҡулла
ныу өсөн ҡулайһыҙ булыуы

НЕПРАКТИЧНЫЙ, -ая, -ое 1. тәжрибәһеҙ, 
эшлекһеҙ; непрактйчный человек тәжрибәһеҙ ке
ше 2. уңайһыҙ, яйһыҙ, ҡулай (яйлы, уңайлы) 
булмаған; непрактичное платье кейеү өсөн 
яйһыҙ күлдәк

НЕПРЕВЗОЙДЁННЫ Й, ая, ое 1. иң
яҡшы, иң юғары дәрәжәләге, тиңе булмаған; не
превзойдённый мастер иң юғары дәрәжәләге 
оҫта 2. (достигший крайней степени своего 
проявления) самаһыҙ, сиктән тыш; непревзой
дённая глупость сиктән тыш иҫәрлек

НЕПРЕВЗОЙДЁННЫЙ



НЕПРЕДВИДЕННЫ Й, -ая, -ое алдан 
күрелмәгән, күҙҙә тотолмаған, көтөлмәгән; не
предвиденный случай көтөлмәгән хәл

НЕПРЕДНАМЕРЕННОСТЬ ж  алдан уйлап 
(ниәтләп) эшләнмәгәнлек, алдан уйланмай эш
ләнгәнлек (эшләнгән булыу), юрамал түгел; не
преднамеренность поступка ҡылған ҡылыҡтың 
алдан уйланмай эшләнгәнлеге

НЕПРЕДНАМЕРЕННЫЙ, ая, ое алдан уй 
лап (ниәтләп) эшләнмәгән, алдан уйланмай 
(яңылыш лы ҡ менән) эшләнгән; непредна
меренный поступок алдан уйланмай эшләнгән 
ҡылыҡ

НЕПРЕДОТВРАТЙМОСТЬ ж  ҡотолғоһоҙ
лоҡ; непредотвратймость событий ваҡиғаларҙың 
ҡотолғоһоҙлоғо

НЕПРЕДОТВРАТИМЫЙ, ая, ое ҡотолғо 
һоҙ; непредотвратймая болезнь ҡотолғоһоҙ сир 

НЕПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое күрмә
лекһеҙ, олпатһыҙ, күркһеҙ; непредставйтельная 
внешность күрмәлекһеҙ ҡиәфәт

НЕПРЕКЛОННОСТЬ ж  ныҡлыҡ, ҡаҡшамаҫ 
булыу; непреклонность воли ихтыярҙың ҡаҡша
маҫ булыуы

НЕПРЕКЛОННЫЙ, -ая, -ое ныҡ, ныҡлы, 
ҡаты, ҡаҡшамаҫ; человек с непреклонной волей
ҡаты ихтыярлы кеше

НЕПРЕЛОЖНОСТЬ ж  боҙолмаҫ (үҙгәртел
мәҫ) булыу, мотлаҡ булыу; непреложность за
кона закондың үҙгәртелмәҫ булыуы

НЕПРЕЛОЖНЫЙ, -ая, -ое 1. боҙолмай (үҙ
гәртелмәй) торған; непреложное правило үҙ
гәртелмәй торған ҡағиҙә 2. бәхәсһеҙ, кире ҡаҡ
ҡыһыҙ (ҡаҡмаҫлыҡ); непреложная мысль бәхәс
һеҙ фекер

НЕПРЕМЕННЫЙ, -ая, -ое мәжбүри, тейеш
ле, иң кәрәкле, мотлаҡ; непременное условие 
мәжбүри шарт

НЕПРЕОДОЛИМОСТЬ ж  еңеп сыҡҡыһыҙ 
булыу, еңеп (үтеп) сыға алмаҫлыҡ булыу; непре 
одолймость препятствий ҡаршылыҡтарҙың еңеп 
сыҡҡыһыҙ булыуы

НЕПРЕОДОЛИМЫЙ, -ая, -ое еңеп сыҡ
ҡыһыҙ (сыҡмаҫлыҡ), еңеүе мөмкин булмаған, 
ҡаршы тороу мөмкин булмаған; непреодолймая 
преграда еңеп сыҡҡыһыҙ кәртә

НЕПРЕРЕКАЕМОСТЬ ж  ҡәтғилек, бәхәсһеҙ 
булыу, бәхәсләшә алмаҫлыҡ; непререкаемость 
авторитета авторитеттың ҡәтғилеге

НЕПРЕРЕКАЕМЫЙ, -ая, -ое бәхәсһеҙ, 
ҡәтғи, һис шикһеҙ; непререкаемая истина 
бәхәсһеҙ хәҡиҡәт

НЕПРЕРЫВНОСТЬ ж  өҙлөкһөҙлөк, өҙлөк
һөҙ булыу; непрерывность трудового стажа эш
стажының өҙлөкһөҙлөгө

НЕПРЕРЫВНЫЙ, -ая, -ое өҙлөкһөҙ, тотош, 
туҡтауһыҙ; непрерывные дождй өҙлөкһөҙ 
(яуған) ямғырҙар

НЕПРЕДВИДЕННЫЙ
НЕПРЕСТАННЫЙ, -ая, -ое туҡтауһыҙ, 

өҙлөкһөҙ; непрестанный ветер туҡтауһыҙ ел 
НЕПРЕХОДЙЩИЙ, -ая, -ее к н и ж н .  үтмәй 

(юғалмай) торған, мәңге һаҡлана торған; непре
ходящие ценности мәңге һаҡлана торған 
ҡиммәттәр

НЕПРИВЕТЛИВОСТЬ ж  яғымһыҙлыҡ, том- 
һалыҡ, яғымһыҙ (томһа) булыу; неприветли
вость взгляда ҡараштың яғымһыҙлығы

НЕПРИВЕТЛИВЫ Й, -ая, -ое яғымһыҙ, 
томһа, ҡараңғы сырайлы; неприветливый чело
век томһа кеше

НЕПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ж  һөйкөмһөҙ 
лөк, һөйкөмһөҙ (күркһеҙ, яғымһыҙ) булыу; не
привлекательность лица йөҙҙөң яғымһыҙ 
булыуы

НЕПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое һөй
көмһөҙ, күркһеҙ, яғымһыҙ; непривлекательная 
внешность һөйкөмһөҙ тышҡы ҡиәфәт

НЕПРИВЫЧКА ж ;  р а з г .  өйрән(ел)мәгәнлек, 
ғәҙәтләнмәгәнлек, күнекмәгәнлек; непривычка к 
физическому труду физик эшкә күнекмәгән
лек; устать с непривычки өйрәнелмәгәнлектән 
арыу

НЕПРИВЬІЧНОСТЬ ж  өйрән(ел)мәгәнлек, 
күнекмәгәнлек, күнегелмәгәнлек, гәҙәтлән(ел)- 
мәгәнлек; непривычность к новым условиям яңы 
шарттарга өйрәнелмәгәнлек

НЕПРИВЬІЧНЫИ, -ая, -ое өйрәнелмәгән, 
күнегелмәгән, гәҙәтләнелмәгән, гәҙәткә инмәгән 
(булмаган); непривычное дёло күнегелмәгән эш 

НЕПРИГЛЯДНОСТЬ ж  күркһеҙлек, ҡотһоҙ- 
лоҡ, иләмһеҙлек, шыҡһыҙлыҡ; неприглядность 
жилья торлаҡтың шыҡһыҙлығы

НЕПРИГЛЙДНЫЙ, -ая, -ое күркһеҙ, ҡотһоҙ, 
иләмһеҙ, шыҡһыҙ, йәмһеҙ; неприглядная одежда 
күркһеҙ кейем; неприглядный поступок йәмһеҙ 
ҡыланыш; неприглядная картина йәмһеҙ 
күренеш

НЕПРИГОДНОСТЬ ж  яраҡһыҙлыҡ, яраҡ
һыҙ булыу; непригодность приборов при
борҙарҙың яраҡһыҙлығы

НЕПРИГОДНЫЙ, -ая, -ое яраҡһыҙ; непри
годный для жилья дом йәшәүгә яраҡһыҙ йорт 

НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ж  килешмәҫлек, киле- 
шерлек булмау, килешеп булмаҫлыҡ, яра
маҫлыҡ, ҡабул ителмәҫлек булыу; неприемле
мость предложения тәҡдимдең ҡабул ителмәҫлек 
булыуы

НЕПРИЕМЛЕМЫЙ , -ая, -ое килешерлек 
булмаған, ҡабул итерлек булмаған (итмәҫлек), 
ярамаған; неприемлемые условия ҡабул ит
мәҫлек шарттар

НЕПРИЁМНЫЙ, -ая, -ое ҡабул итмәй 
торған; неприёмные часы ҡабул итмәй торған 
сәғәт(тәр)

НЕПРИЗНАНИЕ с танымау, инҡар итеү; не
признание его работ уның эштәрен танымау



НЕПРИЧАСТНЫЙ
НЕПРИЗНАННЫЙ, -ая, -ое танылмаған; не 

прйзнанный поэт танылмаған шағир
НЕПРИКАСАЕМЫЙ, ая, ое с м .  неприкос 

новённый
НЕПРИКАЯННОСТЬ ж ; р а з г .  тынғыһыҙ

лыҡ, маҙаһыҙлыҡ, үҙенә-үҙе урын тапмау; испы
тать чувство неприкаянности тынғыһыҙлыҡ ки 
сереү

НЕПРИКАЯННЫЙ, -ая, - о е р а з г .  тынғыһыҙ, 
маҙаһыҙ, үҙенә-үҙе урын тапмаған; как непри
каянный ходит үҙенә-үҙе урын тапмай йөрөй 

НЕПРИКОСНОВЁННОСТЬ ж именлек, 
ҡағылғыһыҙлыҡ, тейелгеһеҙлек; неприкосно
венность личности шәхес именлеге

НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ, ая, ое тейелмәҫ, 
тей(ел)мәй торған, ҡағылғыһыҙ, тей(ел)геһеҙ, 
тей(ел)мәй (һаҡлай) торған; неприкосновенное 
лицо ҡағылғыһыҙ кеше; неприкосновенный за
пас тейелмәй торған һаҡлам

НЕПРИКРАШ ЕННЫ Й, ая, ое тәбиғи, 
биҙәп күрһәтелмәгән, саф, ысын; неприкрашен
ная правда ысын дөрөҫлөк

НЕПРИКРЫТЫЙ, ая, ое 1. ныҡ ябыл 
маған, ябылып етмәгән, яртылаш асыҡ; непри
крытая дверь ябылып етмәгән ишек 2. ҡаплан
маған; неприкрытые снегом поля ҡар менән ҡап 
ланмаған ялан(дар) 3. п е р е н .  асыҡтан-асыҡ, 
ап-асыҡ, ысын; неприкрытая ложь ап-асыҡ 
ялған

НЕПРИЛЙЧИЕ с с м .  неприлйчность 1
НЕПРИЛЙЧНОСТЬ ж 1. әҙәпһеҙ(лек), ту

паҫлыҡ; неприлйчность поступка ҡылыҡтың 
әҙәпһеҙлеге 2. ( н е п р и с т о й н ы е  с л о в а )  әҙәпһеҙ 
һүҙ; сказать неприлйчности әҙәпһеҙ һүҙҙәр 
әйтеү

НЕПРИЛЙЧНЫЙ, -ая, -ое әҙәпһеҙ, урын
һыҙ, килешһеҙ, ярамаған; неприлйчное выра
жение әҙәпһеҙ һүҙ; неприлйчный вид килешһеҙ 
ҡиәфәт

НЕПРИМЕТНОСТЬ ж һиҙелмәҫлек (тойол- 
маҫлыҡ, күҙгә ташланмаҫлыҡ) булыу, таныл
маған булыу, күренекһеҙлек; неприметность че
ловека кешенең күренекһеҙлеге

НЕПРИМЕТНЫЙ, ая, ое 1. (күҙгә) 
күренмәҫ (салынмаҫ, ташланмаҫ), һиҙелмәҫлек, 
күҙгә күренмәй (ташланмай, салынмай) торған, 
һиҙелмәй (тойолмай) торған; неприметная 
разница һиҙелмәҫлек айырма 2. күренекһеҙ, та
нылмаған, әллә ни айырылып тормаған; непри
метная лйчность танылмаған шәхес

НЕПРИМИРИМОСТЬ ж килешмәҫ булыу, 
килешмәүсәнлек; непримирймость протйвников 
дошмандарҙың килешмәҫ булыуы

НЕПРИМИРИМЫЙ, -ая, -ое килешә (яра
ша) алмаҫлыҡ, ҡаты, килешмәүсән; неприми 
рймая борьба ҡаты көрәш; непримирймые про
тиворечия яраша алмаҫлыҡ ҡаршылыҡтар

НЕПРИНУЖДЁННОСТЬ ж  тәбиғилек, ир
кен тотоу, тартынмаусанлыҡ; непринуждённость 
разговора һөйләшеүҙең тәбиғилеге

НЕПРИНУЖДЁННЫЙ, -ая, -ое тәбиғи, ир
кен, тартынмаусан, тартыныуһыҙ; непринуждён
ный вид тәбиғи ҡиәфәт

НЕПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ ж  яраҡлаш 
мағанлыҡ, ҡулайлашмағанлыҡ, яраҡлашмаған 
(ҡулайлашмаған) булыу; неприспособленность 
к сельской жйзни ауыл тормошона яраҡлаш
маған булыу

НЕПРИСПОСОБЛЕННЫЙ, ая, ое яраҡ 
лашмаған, ҡулайлашмаған; неприспособленный 
к холоду органйзм һалҡынға яраҡлашмаған 
организм

НЕПРИСТОЙНОСТЬ ж  1. әҙәпһеҙлек, оят
һыҙлыҡ; непристойность замечания иҫкәртеүҙең 
әҙәпһеҙлеге 2. әҙәпһеҙ (килешмәгән) һүҙ (ҡыла
ныш); говорйть непристойности әҙәпһеҙ һүҙҙәр 
әйтеү

НЕПРИСТОЙНЫЙ, -ая, -ое әҙәпһеҙ, оятһыҙ, 
килешмәгән; непристойное поведение әҙәпһеҙ 
ҡыланыш

НЕПРИСТУПНОСТЬ ж  1. яҡынлаша алмау, 
яҡынлашып булмау, яҡын килерлек (барғыһыҙ) 
булыу; неприступность укреплений нығытма 
ларға яҡынлашып булмау 2. п е р е н .  тәкәбберлек, 
һауалылыҡ, ҡырыҫлыҡ, ҡатылыҡ

НЕПРИСТУПНЫЙ, ая, ое 1. яҡын 
барғыһыҙ, менеп (алып, барып) булмаҫлыҡ; не
приступная скала менеп булмаҫлыҡ ҡая 2. п е 

р е н .  тәкәббер, һауалы, ҡырыҫ; неприступный 
вид тәкәббер ҡиәфәт

НЕПРИТВОРНЫЙ, -ая, -ое хәйләһеҙ, эс
керһеҙ, ысын күңелдән булған; непритворная 
улыбка эскерһеҙ йылмайыу

НЕПРИТЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ж  (артыҡ) та
лапсан булмау, талымһыҙлыҡ; непритязатель
ность др5та дуҫтың артыҡ талапсан булмауы 

НЕПРИТЯЗАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (артыҡ) 
талапсан булмаған, талымһыҙ, ябай; непритя
зательный зрйтель артыҡ талапсан булмаған та
машасы

НЕПРИХОТЛИВОСТЬ ж  1. әрһеҙлек, та
лымһыҙлыҡ; неприхотлйвость растения үҫем 
лектең әрһеҙлеге 2. ябайлыҡ; неприхотлйвость 
рисунка биҙәктең ябайлығы

НЕПРИХОТЛИВЫЙ, ая, ое 1. әрһеҙ, та 
лымһыҙ, талапсан булмаған; неприхотлив в едё 
ашауға талымһыҙ 2. ябай; неприхотлйвый узбр 
ябай биҙәк

НЕПРИЧАСТНОСТЬ ж  ҡатнашмау, ҡатна
шы (ҡыҫылышы) булмау; непричастность к 
дёлу эшкә ҡыҫылышы булмау

НЕПРИЧАСТНЫЙ, -ая, -ое ҡатнашмаған, 
ҡатнашы (ҡыҫылышы) булмаған, ҡатнашы юҡ; 
непричастный к борьбе көрәшкә ҡатнашы бул
маған
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НЕПРИЮТНЫЙ
НЕПРИЮТНЫЙ, -ая, -ое разг. см. не

уютный
НЕПРИЯЗНЕННОСТЬ ж эскерлелек, күрә 

алмаусанлыҡ, үслек, хаслыҡ
НЕПРИЙЗНЕННЫЙ, -ая, -ое эскерле, үсле, 

хаслы, күрә алмаусан, дошмандарса; не
приязненное отношение дошмандарса мөнәсә
бәт; неприязненный взгляд күрә алмаусан 
ҡараш

НЕПРИЯЗНЬ ж күрә алмаусанлыҡ, хаслыҡ, 
эскерлелек, нәфрәт; скрытая неприязнь йәшерен 
хаслыҡ

НЕПРИЯТЕЛЬ м собир. дошман; разбить 
неприятеля дошманды ҡыйратыу

НЕПРИЙТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое дошман ...ы; 
неприятельский отряд дошман отряды

НЕПРИЙТИЕ с; книжн. ҡабул итмәү, таны
мау; неприятие ошйбки хатаны танымау

НЕПРИЙТНОСТЬ ж күңелһеҙлек, күңелһеҙ 
хәл, уңайһыҙлыҡ; нарваться на неприятность 
күңелһеҙлеккә осрау

НЕПРИЙТНЫЙ, -ая, -ое 1 . насар; не
приятный запах насар еҫ 2. күңелһеҙ, уңайһыҙ; 
неприятный случай күңелһеҙ ваҡиға

НЕПРОБИВАЕМОСТЬ ж 1. тишеп үтә (ти
шелә) алмаҫлыҡ булыу; непробиваемость сейфа 
сейфтың тишелә алмаҫлыҡ булыуы 2 . перен., 
разг. кеҙе булыу, өгөткә (өгөт-нәсихәткә) би- 
релмәүсән булыу; непробиваемость характера 
өгөткә бирелмәүсән холоҡло булыу

НЕПРОБИВАЕМЫЙ, ая, ое 1. тишеп сыға 
(үтә, инә, тишелә) алмаҫлыҡ, тишеп сығыуы 
(үтеүе, инеүе) мөмкин булмаған; непробиваемая 
броня тишеп инеүе мөмкин булмаған броня 
2 . перен., разг. өгөткә (димгә, ыҡҡа) килмәгән; 
непробиваемый человек өгөткә килмәгән кеше 

НЕПРОБУДНЫЙ, -ая, -ое ҡаты, ныҡ; не
пробудный сон ҡаты йоҡо

НЕПРОВОДНИК М\ ЭЛ. йылылыҡ үткәрмәй 
торған матдә

НЕПРОГЛЙДНЫЙ, -ая, -ое дөм ҡараңғы, 
күҙгә төртһәң күренмәҫлек; непроглядная ночь 
дөм ҡараңғы төн

НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ж ҡыҫҡа бу
лыу, ҡыҫҡалыҡ, оҙаҡҡа һуҙылмау; непродол
жительность каникул каникулдарҙың ҡыҫ
ҡалығы

НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое ҡыҫҡа, 
оҙаҡҡа һуҙылмаған; непродолжительный отпуск
ҡыҫҡа ял

НЕПРОДУКТИВНЫЙ, ая, ое 1. файҙаһыҙ, 
нәтижәһеҙ, һөҙөмтәһеҙ; непродуктйвный труд 
һөҙөмтәһеҙ хеҙмәт 2 . лингә. һирәк ҡулланыла 
торған; непродуктйвные аффиксы һирәк ҡулла 
ныла торған аффикстар

НЕПРОДУМАННЫЙ, -ая, -ое яҡшылап уй
ланмаған (әҙерләнмәгән); непродуманная речь 
яҡшылап уйланмаған телмәр

НЕПРОЁЗЖИЙ, -ая, -ее үткеһеҙ, үтә ал
маҫлыҡ, үтеп булмаҫлыҡ; непроезжая дорога 
үтеп булмаҫлыҡ юл

НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ж файҙа 
һыҙлыҡ, һөҙөмтәһеҙлек; непроизводйтельность 
ручного труда ҡул хеҙмәтенең һөҙөмтәһеҙлеге 

НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫ Й, ая, ое
1. файҙаһыҙ, һөҙөмтәһеҙ; непроизводительные 
расходы файҙаһыҙ сығымдар 2. матди ҡим
мәттәр етештермәй торған; непроизводйтельная 
часть населения халыҡтың матди ҡиммәттәр ете
штермәй торған өлөшө

НЕПРОИЗВОЛЬНОСТЬ ж ирекһеҙлек, их 
тыярһыҙ (ихтыярҙан, теләктән тыш) булыу; не
произвольность движений хәрәкәттәрҙең ихты 
ярһыҙ булыуы

НЕПРОИЗВОЛЬНЫЙ, ая, ое ирекһеҙ, их 
тыярһыҙ, ихтыярҙан тыш; непроизвольный 
вздох ирекһеҙ көрһөнөү

НЕПРОЛАЗНЫЙ, -ая, -ое разг. үткеһеҙ, үтә 
алмаҫлыҡ, үтеп булмаҫлыҡ (сыҡҡыһыҙ); непро
лазное болото үтеп сыҡҡыһыҙ һаҙлыҡ

НЕПРОМОКАЕМЫЙ, -ая, -ое һыу (дым) 
үткәрмәй торған; непромокаемые сапогй һыу 
үткәрмәй торған итек

НЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ж 1. үткәрмәүсәнлек 
(һыуҙы, яҡтылыҡты, тауышты һ.б.)', непро
ницаемость бумаги ҡағыҙҙың һыу үткәрмәү- 
сәнлеге 2. перен. аҫтыртынлыҡ, йәшеренлек; не
проницаемость лица йөҙҙәге аҫтыртынлыҡ

НЕПРОНИЦАЕМЫЙ, -ая, -ое 1. үткәрмәү
сән, үткәрмәй торған (һыуҙы, яҡтылыҡты, та
уышты һ.б.)', непроницаемая стена (тауышты, 
яҡтылыҡты) үткәрмәй торған стена 2 . перен. 
аҫтыртын, йәшерен; непроницаемый человек 
аҫтыртын кеше

НЕПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ ж пропор- 
цияһыҙлыҡ, пропорцияһыҙ булыу, пропорцио
наль булмау; непропорциональность тёла кәү
ҙәнең пропорцияһыҙ булыуы

НЕПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ, -ая, -ое про
порцияһыҙ, пропорциональ булмаған; непропор
циональное лицо пропорцияһыҙ йөҙ

НЕПРОСВЕЩ ЁННОСТЬ ж белемһеҙлек, 
уҡымышһыҙлыҡ, наҙанлыҡ, томаналыҡ

НЕПРОСВЕЩЁННЫЙ, ая, ое белемһеҙ, 
уҡымышһыҙ, томана, наҙан; непросвещённый 
человек наҙан кеше

НЕПРОСТИТЕЛЬНОСТЬ ж кисер(ел)мәҫ- 
лек (ғәфү ит(ел)мәҫлек) булыу; непроститель
ность ошйбки хатаның ғәфү ителмәҫлек булыуы 

НЕПРОСТИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое ғәфү ит(ел) 
мәҫлек, кисер(ел)мәҫлек; непростйтельная не
внимательность ғәфү итмәҫлек иғтибарһыҙлыҡ 

НЕПРОХОДИМОСТЬ ж 1. үтә алмаҫлыҡ бу
лыу; непроходимость болот һаҙлыҡтарҙың үтә 
алмаҫлыҡ булыуы 2. мед. үткәрмә үсәнлек; не
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НЕРАЗВИТОСТЬ
проходимость кишечника йыуан эсәктең үткәр- 
мәүсәнлеге

НЕПРОХОДЙМЫЙ, -ая, -ое 1. үткеһеҙ, үтә 
алмаҫлыҡ, үтеп булмаҫлыҡ; непроходимые леса 
үтә алмаҫлыҡ урмандар 2. перен., разг. шыр, 
үтә; непроходймый глупёц шыр тиле

НЕПРОЧНОСТЬ ж ныҡлы булмау, ныҡ 
түгеллек, ватылып (һынып) барыу; непрочность 
ткани туҡыманың ныҡлы булмауы

НЕПРОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. ныҡ булмаған, тиҙ 
туҙыусан, һыныусан, ватылыусан; непрочная 
обувь тиҙ туҙыусан аяҡ кейеме 2. перен. ныҡ 
булмаған, ышанысһыҙ; непрочная дружба ыша
нысһыҙ дуҫлыҡ

НЕПРОШЕНЫЙ, -ая, -ое 1. (незваный) 
саҡырылмаған; непрошеный гость саҡырыл
маған ҡунаҡ 2. (ненужный) кәрәкмәгән, кәрәк
һеҙ, урынһыҙ, непрошеное вмешательство
урынһыҙ ҡыҫылыу

НЕПУТЕВЫЙ, -ая, -оеразг. 1. аҙғын, боҙоҡ, 
юлдан яҙған, еңел аҡыллы; непутёвый человек 
юлдан яҙған кеше 2. мәғәнәһеҙ, йүнһеҙ; непутё
вые слова мәғәнәһеҙ һүҙҙәр

н е п ы Ощ и й , -ая, -ее (араҡы) эсмәй торған, 
эсмәгән; он непьющий человек ул эсмәй торған 
кеше

НЕРАБОТОСПОСОБНОСТЬ ж эшкә һәләт 
һеҙлек (яраҡһыҙлыҡ, булдыҡһыҙлыҡ), эшкә 
һәләтһеҙ (яраҡһыҙ, булдыҡһыҙ) булыу; времен
ная неработоспособность ваҡытлыса эшкә 
яраҡһыҙ булыу

НЕРАБОТОСПОСОБНЫЙ, ая, ое эшкә 
һәләтһеҙ (яраҡһыҙ, булдыҡһыҙ); стать нерабо
тоспособным в результате болезни сирләү 
арҡаһында эшкә яраҡһыҙ булып ҡалыу

НЕРАБОЧИЙ, -ая, -ее 1. эшсе(ләрҙән) бул
маған, физик эш менән шөғөлләнмәгән, эштә 
(эшкә) ҡулланылмай торған; нерабочее проис
хождение сығышы яғынан эшселәрҙән булмаған; 
нерабочая одежда эшкә кейелмәй торған кейем 
2. (о животных) эшкә яраҡһыҙ, эшкә егелмәй 
торған; нерабочая лошадь эшкә егелмәй торған 
ат 3. (о времени) ял ...ы; нерабочий день ял 
көнө 4. эшләге килмәгән; нерабочее настроение 
эшләге килмәгән кәйеф

НЕРАВЕНСТВО с 1. тигеҙһеҙлек; эконо
мическое неравенство иҡтисади тигеҙһеҙлек 
2. мат. тигеҙһеҙлек

НЕРАВНОДУШИЕ с яратыусан (әүәҫ, күңел 
һалыусан) булыу, вайымлылыҡ, ҡайғыртыусан- 
лыҡ, ҡомарлылыҡ; неравнодушие к музыке му
зыкаға әүәҫ булыу

НЕРАВНОДУШНЫЙ, ая, ое яратыусан, 
әүәҫ, күңел һалыусан, вайымлы; неравно
душный к чтению книг китап уҡырға әүәҫ

НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ж тигеҙһеҙлек; не
равномерность распределения бүлеүҙәге ти 
геҙһеҙлек

НЕРАВНОМЕРНЫЙ, -ая, -ое тигеҙһеҙ, тигеҙ 
булмаған; неравномерное движение тигеҙһеҙ хә
рәкәт; неравномерное дыхание тигеҙ тын алмау 

НЕРАВНОПРАВИЕ с и НЕРАВНОПРАВ 
ность ж хоҡуҡта тигеҙһеҙлек, тиң хоҡуҡлы 
булмау; неравноправие женщин ҡатын ҡыҙҙың 
тиң хоҡуҡлы булмауы; неравноправность наций 
милләттәрҙең тиң хоҡуҡлы булмауы

НЕРАВНОПРАВНЫЙ, ая, ое хоҡуҡта ти 
геҙһеҙ, тиң хоҡуҡлы булмаған; неравноправный 
договор тиң хоҡуҡлы булмаған килешеү

НЕРАВНЫЙ, -ая, -ое 1. тигеҙ булмаған, бер 
тигеҙ булмаған, төрлө; неравные сйлы тигеҙ бул
маған көстәр; неравные расстояния бер тигеҙ 
булмаған аралар 2 . тиң (иш, пар) булмаған, пар 
килмәгән, тиңһеҙ; неравный брак пар булмаған 
никах

НЕРАДИВОСТЬ ж иренсәклек, ғәмһеҙлек, 
вайымһыҙлыҡ, уңмағанлыҡ; нерадйвость учени
ка уҡыусының вайымһыҙлығы

НЕРАДИВЫЙ, -ая, -ое ғәмһеҙ, вайымһыҙ, 
иренсәк, арамъя, уңмаған; нерадйвый работник 
арамъя хеҙмәткәр

НЕРАДОСТНЫЙ, -ая, -ое күңелһеҙ, моңһоу, 
яманһыу, бойоҡ, ҡайғылы; нерадостные дни 
күңелһеҙ көндәр; нерадостный взгляд бойоҡ 
ҡараш

НЕРАЗБЕРЙХА ж; разг. буталсыҡ; неразбе 
рйха в документах эш ҡағыҙҙарындағы бутал
сыҡтар

НЕРАЗБОРЧИВОСТЬ ж 1. (нечёткость) 
танып (айырып) булмау, танымаҫлыҡ (танығы
һыҙ) булыу; неразборчивость букв хәрефтәрҙең 
танығыһыҙ булыуы 2. (неприхотливость, не
взыскательность) талымһыҙлыҡ; неразборчи
вость в едё ашауҙағы талымһыҙлыҡ

НЕРАЗБОРЧИВЫЙ, -ая, -ое 1. (нечёткий) 
танып (айырып) булмаған, танымаҫлыҡ; нераз
борчивый почерк танымаҫлыҡ яҙыу 2. (непри
хотливый, невзыскательный) талымһыҙ, һай- 
ланмаусан; неразборчивый человек талымһыҙ 
кеше 3. обычно кратк. ф. (беспринципный) тар- 
тынмаусан, сирҡанмаусан, сикәнмәүсән; нераз
борчив в знакомствах танышыуҙан тартын- 
маусан

НЕРАЗВИТОЙ, -ая, -ое 1. үҫешмәгән, артыҡ 
үҫмәгән, үҫешмәй ҡалған; неразвитые мускулы 
үҫешмәй ҡалған мускулдар 2 . үҫтерелмәгән, ка
миллаштырылмаған; неразвитой талант үҫте
релмәгән талант 3. (отсталый) артта ҡалған; 
неразвитые страны артта ҡалған илдәр 4. уҡы
маған, донъя күрмәгән 5. тулыһынса (тейешен
сә) асылмаған (асып бирелмәгән); неразвитая 
аргументация тейешенсә иҫбатланмаған аргумент 

НЕРАЗВИТОСТЬ ж үҫмәй ҡалғанлыҡ, үҫеш
мәгәнлек, камиллашмаған (камиллаштырылма
ған) булыу, уҡымай (артта) ҡалыу, тулыһынса 
асылмау; неразвитость организма организмдың



НЕРАЗГАДАННЫЙ
үҫмәй ҡалыуы; неразвитость юноши йәш егеттең 
уҡымай ҡалыуы

НЕРАЗГАДАННЫЙ, -ая, -ое асылмаған, аң
лашылмаған, асыҡланмаған, аңлашылып (асыҡ
ланып) етмәгән; неразгаданная надпись аңла 
шылмаған яҙма

НЕРАЗГОВОРЧИВОСТЬ ж һөйләшеп бар 
мау, һөйләшергә яратмау, аҙ һүҙлелек; отли
чаться неразговорчивостью аҙ һүҙлелек менән 
айырылып тороу

НЕРАЗГОВОРЧИВЫЙ, ая, ое һөйләшмәү 
сән, аҙ һүҙле, һүҙгә һаран; неразговорчивый че
ловек һүҙгә һаран кеше

НЕРАЗДЕЛЁННЫЙ, -ая, -ое 1. бүленмәгән; 
неразделённое имущество бүленмәгән мөлкәт 
2. яуапһыҙ; неразделённая любовь яуапһыҙ 
мөхәббәт

НЕРАЗДЕЛИМЫЙ, -ая, -ое бүлгеһеҙ, айы
рылғыһыҙ, бер бөтөн, тотош; любовь и ревность 
неразделимы яратыу һәм көнләшеү айы
рылғыһыҙ

НЕРАЗДЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. бүленмәй тор
ған; нераздельный участок бүленмәй торған уча
стка 2. см. неразделимый

НЕРАЗЛИЧИМЫЙ, -ая, -ое 1. күҙгә күрен- 
мәҫлек; неразличимые лйнии күҙгә күренмәҫлек 
һыҙыҡтар 2 . (бер-береһенән) айыра алмаҫлыҡ, 
ныҡ оҡшаш (яҡын), бер иш; неразличймые от
тенки ныҡ оҡшаш төҫмөрҙәр

НЕРАЗЛОЖИМОСТЬ ж тарҡатып булмау, 
тарҡалмау, бүленмәү; неразложимость слова 
һүҙҙең бүленмәүе

НЕРАЗЛОЖИМЫЙ, -ая, -ое тарҡатҡыһыҙ, 
бүлгеһеҙ, бүленмәй (тарҡалмай) торған; нераз
ложимое словосочетание тарҡалмай торған 
һүҙбәйләнеш

НЕРАЗЛУЧНОСТЬ ж айырылмаҫлыҡ, айы
рылғыһыҙ булыу; неразлучность друзей дуҫ
тарҙың айырылғыһыҙ булыуы

НЕРАЗЛУЧНЫЙ, -ая, -ое айырылмаҫ, айы
рылғыһыҙ; неразлучные подруги айырылмаҫ 
әхирәттәр

НЕРАЗМЁННЫЙ, -ая, -ое ваҡланмай (ваҡ
лап булмай) торған; неразменная монета ваҡ
ланмай торған аҡса

НЕРАЗРЕШЁННЫЙ, ая, ое 1. см. запре 
щённый 2. хәл ителмәгән, сиселмәгән; неразре
шённый вопрос хәл ителмәгән мәсьәлә

НЕРАЗРЕШИМОСТЬ ж хәл иткеһеҙ булыу, 
хәл итерлек булмау; неразрешимость конфлйкта 
конфликттың хәл иткеһеҙ булыуы

НЕРАЗРЕШИМЫЙ, -ая, -ое хәл иткеһеҙ 
(итмәҫлек), хәл итеүе (сисеүе) мөмкин булмаған; 
неразрешимый вопрос хәл иткеһеҙ мәсьәлә 

НЕРАЗРУШ ИМЫ Й, -ая, -ое ҡаҡшамаҫ, 
тарҡатыу (емереү, боҙоу) мөмкин булмаған, 
ныҡ; неразрушймое единство ҡаҡшамаҫ бер 
ҙәмлек

НЕРАЗРЫВНОСТЬ ж өҙөлмәҫ(лек), айы- 
рылмаҫ(лыҡ), ҡаҡшамаҫ(лыҡ); неразрывность 
дружбы дуҫлыҡтың ҡаҡшамаҫлығы

НЕРАЗРЫВНЫЙ, -ая, -ое өҙөлмәҫ, айырыл
маҫ, ҡаҡшамаҫ; неразрывное единство ҡаҡша
маҫ берҙәмлек

НЕРАЗУМНОСТЬ ж аҡылһыҙлыҡ, мәғәнә
һеҙлек, уйла(н)мағанлыҡ; неразумность по
ступка эштең (ҡыланыштың) уйланмағанлығы 

НЕРАЗУМНЫЙ, -ая, -ое аҡылһыҙ, мәғә
нәһеҙ, аҡылға һыймаған (һыйғыһыҙ), уйламай
ынса эшләнгән; неразумный человек аҡылһыҙ 
кеше; неразумное поведение аҡылға һыймаған 
ҡылыҡ

НЕРАСПОЛОЖЕНИЕ с күңелгә хуш кил
мәү, күңел ятмау, оҡшатмау, яратмау; душевное 
нерасположение күңел ятмау

НЕРАСПОРЯДЙТЕЛЬНОСТЬ ж ойошто
роуға һәләтһеҙлек, идара итә белмәү; нераспоря
дительность администрации хакимиәттең ойош 
тороуға һәләтһеҙлеге

НЕРАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое ойош 
тороуға һәләтһеҙ, ойоштороу һәләте булмаған; 
нераспорядительный руководйтель ойоштороу 
һәләте булмаған етәксе

НЕРАССУДИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое уйламай 
эш итеүсе, уйлап эш итә белмәгән, уйламай 
эшләнгән; нерассудительный человек уйламай 
эш итеүсе кеше

НЕРАСТВОРЙМОСТЬ ж иремәү(сәнлек); 
нерастворимость вещества матдәнең иремәү 
сәнлеге

НЕРАСТВОРИМЫЙ, -ая, -ое иремәй торған; 
нерастворймый белок иремәй торған аҡһым 

НЕРАСТОРЖИМОСТЬ ж боҙолмаҫлыҡ 
(өҙөлмәҫлек) булыу, айырылғыһыҙ булыу; не 
расторжймость дружбы дуҫлыҡтың айырыл
ғыһыҙ булыуы

НЕРАСТОРЖИМЫЙ, -ая, -ое боҙғоһоҙ, 
боҙолмаҫ, өҙөлмәҫ, айырылғыһыҙ; нерастор 
жймый контракт боҙолмаҫ контракт; нерастор 
жймые узы өҙөлмәҫлек бәйләнештәр

НЕРАСТОРОПНОСТЬ ж ығышлыҡ, мыш- 
тырлыҡ, ығыш (мыштыр) булыу; нерасто
ропность продавца һатыусының ығышлығы 

НЕРАСТОРОПНЫЙ, ая, ое ығыш, мыш 
тыр, әкрен (яй) ҡуҙғалыусан (ҡыймылдаусан); 
нерасторопный ученйк мыштыр уҡыусы

НЕРАСЧЁТЛИВОСТЬ ж иҫәпһеҙ булыу, 
иҫәпләмәй эш итеү; показать свою нерасчётли
вость иҫәпләмәй эш итеүенде күрһәтеү

НЕРАСЧЁТЛИВЫЙ, -ая, -ое иҫәпһеҙ, иҫәп
ләмәй эш итеүсән, иҫәпләмәй (уйламай) 
эшләнгән; нерасчётливый человек иҫәпләмәй эш 
итеүсән кеше

НЕРАСЧЛЕНЙМОСТЬ ж бүлгеһеҙ (бүлен
мәҫ) булыу, айырылғыһыҙ (бүленгеһеҙ) булыу
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НЕРУКОТВОРНЫЙ
НЕРАСЧЛЕНИМЫЙ, -ая, -ое бүлгеһеҙ, 

бүленгеһеҙ, бүленмәй (тарҡалмай) торған; не
расчленимое целое бүленмәй торған бер бөтөн 

НЕРВ м  1. анат., физиол. нервы; зритель
ный нерв күреү нервыһы 2. мн. нервы; разг. см. 
нервная система

НЕРВАЦИЯ л к\ бот. һеңерсәләр 
НЕРВИРОВАТЬ несов. кого-что нервыға 

(асыуға) тейеү, асыу килтереү, кәйеф боҙоу; 
нервировать громким голосом ҡаты тауыш 
менән нервыға тейеү

НЁРВНИЧАТЬ несов. асыу килеү, йән 
көйөү, ҡыҙыу, борсолоу, ярһыу

НЕРВНОБОЛЬНОЙ, ая, ое 1. нервы ауы
рыулы; нервнобольной человек нервы ауырыу
лы кеше 2. в знач. сущ. нервнобольной м  нервы 
ауырыулы ир-ат; нервнобольная ж нервы ауы
рыулы ҡатын-ҡыҙ

НЁРВНОСТЬ ж 1. ҡыҙыу ҡанлылыҡ, ҡыҙыу - 
санлыҡ, ҡыҙып барыусанлыҡ; проявлять 
нервность ҡыҙыу ҡанлылыҡ күрһәтеү 2. киҫкен
лек, киҫкен булыу, тынысһыҙлыҡ, тынысһыҙ 
булыу; нервность тона тауыштың тынысһыҙ 
булыуы

НЁРВНЫЙ, -ая, -ое 1. нервы(лар) ...ы; 
нервные клетки нервы күҙәнәктәре 2. ҡыҙыу 
ҡанлы, ҡыҙып китеүсән; нервный человек ҡыҙыу 
ҡанлы кеше 3. тынысһыҙ, борсолоулы; нервное 
состояние тынысһыҙланыу (тынысһыҙ булыу) 
4. киҫкен; нервные движения киҫкен хәрәкәттәр 
♦ нервная система нервылар системаһы

НЕРВбЗНОСТЬ ж нервозлыҡ, ҡыҙыусан- 
лыҡ, нервыға тейә торған булыу; проявлять нер
возность ҡыҙыусанлыҡ күрһәтеү

Н ЕРВбЗН Ы Й, -ая, -ое 1. нервылы, ҡыҙыу
сан; нервозный больной нервы ауырыулы (ке
ше) 2. (заставляющий нервничать) нервыға 
тейә торған; нервозная обстановка нервыға тейә 
торған шарттар

НЕРВОТРЁПКА ж\ разг. теңкәгә (йәнгә) 
тейеү(сәнлек); ненужная нервотрёпка бушҡа 
(кәрәкмәгәнгә) теңкәгә тейеү

НЕРЕАЛЬНОСТЬ ж үтәлмәҫлек (тормошҡа 
аш(ырыл)маҫлыҡ) булыу, реаль булмаған; не
реальность планов пландарҙың үтәлмәҫлек 
булыуы

НЕРЕАЛЬНЫЙ, -ая, -ое үтәлмәҫ, ысынбар
лыҡҡа тап килмәгән, тормошҡа аш(ырыл)маҫ 
(ашмай торған); нереальный проект тормошҡа 
ашмаҫ проект

НЕРЕГУЛЙРНЫЙ, -ая, -ое 1. үҙ ваҡытында 
-м аған /м әгән , -мау/-мәү; нерегулярное пи
тание үҙ ваҡытында туҡланмау 2. (непостоян
ны й ) даими (регуляр) булмаған; нерегулярная 
армия регуляр булмаған армия

НЕРЁДКИЙ, -ая, -ое йыш (ҡына) була 
торған, ғәҙәттәге; нередкое явление йыш ҡына 
була торған күренеш

НЕРЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ж рентабелһеҙлек, 
файҙа килтермәй торған булыу; нерентабель
ность предприятия предприятиеның рента- 
белһеҙлеге

НЕРЕНТАБЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое рентабелһеҙ, 
рентабелле булмаған, файҙа (килем) килтермәй 
торған, килемһеҙ; нерентабельное производство 
файҙа килтермәй торған производство 

НЁРЕСТ м  ыуылдырыҡ сәсеү 
НЕРЕСТИЛИЩЕ с ыуылдырыҡ сәсеү урыны 
НЕРЕСТИТЬСЯ несов. ыуылдырыҡ сәсеү 
НЁРЕСТОВЫЙ, -ая, -ое ыуылдырыҡ сәсеү 

...ы; нерестовый период ыуылдырыҡ сәсеү 
ваҡыты

НЕРЕШИТЕЛЬНОСТЬ ж ҡыйыуһыҙлыҡ, 
икеләнеүсәнлек, баҙнатһыҙлыҡ; проявйть нере
шительность ҡыйыуһыҙлыҡ күрһәтеү

НЕРЕШИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое ҡыйыуһыҙ, 
баҙнатһыҙ, тәүәккәл түгел; нерешйтельный че
ловек ҡыйыуһыҙ кеше

НЕРЖАВЁЮЩИЙ, -ая, -ее тутыҡмаусан, ту
тыҡмай торған; нержавеющая сталь тутыҡмай 
торған ҡорос

НЕРИТМИЧНОСТЬ ж ритмһыҙлыҡ, ритм
һыҙ булыу; неритмйчность движений хәрәкәт 
тәрҙең ритмһыҙ булыуы

НЕРИТМИЧНЫЙ, -ая, -ое ритмһыҙ, өҙөк- 
һурыҡ; неритмйчная работа транспорта транс 
порттың ритмһыҙ эшләүе 

НЁРКА ж нерка (балыҡ)
НЕРбБКИ Й , -ая, -ое ҡыйыу, йөрәкле; не

робкий человек ҡыйыу кеше
НЕРбВНЫ Й, -ая, -ое 1. тигеҙһеҙ, соҡор- 

саҡырлы, ҡытыршы; неровные стёкла ҡытыр
шы быялалар 2. кәкре, ҡыйыш; неровная 
линия кәкре һыҙыҡ 3. тиң (тигеҙ) булмаған; 
неровные части тиң булмаған (төрлө ҙурлыҡта 
булған) өлөштәр 4. (неравномерный) тигеҙһеҙ, 
тигеҙ түгел; у него неровное дыхание уның 
тын алыуы тигеҙ түгел 5. (неуравновеш енный) 
тотороҡһоҙ; неровный характер тотороҡһоҙ 
холоҡ

Н ЕРбВН Я  и НЕРОВНЙ м и ж; разг. тиң 
(иш) булмаған (түгел); он мне неровня ул миңә 
тиң түгел

НЁРПА ж нерпа (имеҙецсе һыу хайуаны ) 
НЁРПИЧИЙ, ья, ье и НЁРПОВЫЙ, ая,

-ое нерпа тиреһенән яһалған (тегелгән), нерпа
нан, нерпа ...ы; нерпичье мясо нерпа ите; нерпо
вая шапка нерпа тиреһенән тегелгән бүрек

НЕРУДНЫЙ, -ая, -ое руда (мәғдән) бул
маған (ҡом, балсыҡ һ.б.У, нерудные иско
паемые мәғдән булмаған ҡаҙылмалар

НЕРУКОТВОРНЫЙ, -ая, -ое высок, кеше 
ҡулы эшләй алмаған (алмай торған), кеше ҡулы
нан килмәгән; нерукотворный памятник кеше 
ҡулы эшләй алмаған һәйкәл 
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НЕРУССКИЙ
НЕРУССКИЙ, -ая, -ое урыҫ булмаған 

(түгел), урыҫ ...ы түгел; нерусское слово урыҫ 
һүҙе түгел

НЕРУШИМОСТЬ ж емерелмәҫлек (ҡаҡша- 
маҫлыҡ) булыу, ныҡлыҡ; нерушймость клятвы 
анттың ныҡлығы

НЕРУШИМЫЙ, -ая, -ое емерелмәҫ, ҡаҡша
маҫ, ныҡ; нерушймая дружба ҡаҡшамаҫ дуҫлыҡ 

НЕРЙХА м ж ж бысраҡ, шаҡшы (әҙәм) 
НЕРЙШЛИВОСТЬ ж и разг. НЕРЙШЕСТ 

ВО с; бысраҡлыҡ, шамтырлыҡ, шаҡшылыҡ; не
ряшливость одежды кейемдең бысраҡлығы 

НЕРЙШЛИВЫЙ, -ая, -ое 1. (неопрятный) 
бысраҡ, шамтыр, шаҡшы; неряшливый ребёнок 
шамтыр бала 2 . (небрежный) арлы-бирле, ил
ке-һалҡы эшләнгән, нисек етте шулай эшләнгән, 
үҙ аллы булмаған; неряшливая работа ар
лы-бирле эшләнгән эш

НЕСАМОСТОЙТЕЛЬНОСТЬ ж үҙ алдына 
эш итә алмау, үҙ аллы булмау; материальная не
самостоятельность матди яҡтан үҙ аллы булмау 

НЕСАМОСТОЙТЕЛЬНЫЙ, ая, ое 1. (за
висимый) үҙ алдына эш итә алмай торған, үҙ ал
лы булмаған, ирекһеҙ; несамостоятельное госу
дарство үҙ аллы булмаған дәүләт 2. кешегә 
эйәреп кенә эшләгән кеше, кеше ярҙамында ғына 
эшләгән

НЕСБЫТОЧНОСТЬ ж тормошҡа (бойомға) 
ашмаҫлыҡ (ашмай торған) булыу; несбыточ
ность планов пландарҙың тормошҡа ашмай 
торған булыуы

НЕСБЫТОЧНЫЙ, -ая, -ое тормошҡа (бой
омға) ашмаҫтай (ашмай торған); несбыточные 
мечты тормошҡа ашмаҫтай хыялдар

НЕСВАРЁНИЕ: несварёние желудка мед. 
ашҡаҙан эшләмәү (аш һеңдермәү) сире

НЕСВЁДУЩИЙ, -ая, -ее мәғлүмәтһеҙ, бе
лемһеҙ, белмәй торған; несведущий в технике 
техникала белемһеҙ

НЕСВЁЖЕСТЬ ж таушалған (иҫкергән, 
иҫке) булыу, боҙолған (боҙоҡ) булыу; не
свежесть воды һыуҙың иҫкергән булыуы

НЕСВЁЖИЙ, -ая, -ее 1. боҙолған, боҙоҡ, һөр
һөгән, иҫкергән, иҫке; несвежее мясо һөрһөгән 
ит; несвежий хлеб иҫкергән икмәк 2. (свидетель
ствующий об усталости) арыған, таушалған; 
несвежее лицо таушалған йөҙ 3. разг. (устаре
лый) иҫке, иҫкергән, ваҡыты үткән; несвежие 
сведения иҫкергән мәғлүмәттәр 4. (заношенный, 
загрязнённый) бысраҡ, иҫке; несвежее бельё 
иҫке кейем; несвежая вода бысраҡ һыу

НЕСВОБбДА ж ирекһеҙлек, ихтыярһыҙлыҡ; 
несвобода действий эш итеүҙә ирекһеҙлек

НЕСВОБОДНЫЙ, ая, ое 1. (зависимый) 
ирекһеҙ, ихтыярһыҙ; несвободный человек 
ирекһеҙ кеше 2 . (женатый, замужняя) өйләнгән 
(ир), ирле (ҡатын); несвободный молодой чело
век өйләнгән йәш ир

НЕСВОЕВРЕМЕННОСТЬ ж үҙ ваҡытында 
(тейешле ваҡытында) булмау; несвоевремен
ность помощи ярҙамдың тейешле ваҡытында 
булмауы

НЕСВОЕВРЕМЕННЫЙ, ая, ое (тейешле) 
ваҡытында булмаған; несвоевременная явка на
работу эшкә ваҡытында килмәү

НЕСВЙЗНОСТЬ ж бәйләнешһеҙлек, (бер-бе
реһенә) бәйләнмәгәнлек; несвязность речи 
телмәрҙең бәйләнешһеҙлеге

НЕСВЙЗНЫЙ, -ая, -ое бәйләнешһеҙ, (бер-бе
реһенә) бәйләнмәгән; несвязные слова бәй
ләнешһеҙ һүҙҙәр

НЕСГИБАЕМЫЙ, -ая, -ое 1. бөгөлмәй (бөгөп 
булмай) торған, бөгөүе ҡыйын булған; несги
баемая проволока бөгөлмәй торған тимер сыбыҡ 
2. перен. ҡаҡшамаҫ, һынмаҫ, ныҡ; несгибаемая 
воля ҡаҡшамаҫ ихтыяр

НЕСГОВбРЧИВЫЙ, ая, ое һүҙгә (ипкә) 
килмәүсән (килмәй торған), үҙ һүҙле, һүҙгә 
һаран, кире, тиҫкәре; несговорчивый человек үҙ 
һүҙле кеше

НЕСГОРАЕМОСТЬ ж янмаусанлыҡ; несго
раемость материалов материалдарҙың янмау
санлығы

НЕСГОРАЕМЫЙ, -ая, -ое янмай торған; не
сгораемый шкаф янмай торған шкаф

НЕСДЕРЖАННОСТЬ ж тотанаҡһыҙлыҡ, 
үҙ-үҙенде тота белмәү, киҫкенлек; несдержан
ность характера тотанаҡһыҙ тәбиғәтле (кеше) 

НЕСДЕРЖАННЫЙ, -ая, -ое 1. үтәлмәгән; 
несдержанное обещание үтәлмәгән вәғәҙә 2. то 
танаҡһыҙ, үҙ-үҙен тота белмәүсе (алмаусы); не
сдержанный человек тотанаҡһыҙ кеше 3. киҫ
кен, ҡырҡыу, асыулы; несдержанный тон киҫ
кен тауыш

НЕСДОБРОВАТЬ сов. кому-чему бәләгә 
(күңелһеҙлеккә, уңышһыҙлыҡҡа) осрау, бәләнән 
(үлемдән) ҡотола алмау, бәләгә (үлемгә) дусар 
булыу; врагу несдобровать дошман үлемдән 
ҡотола алмаҫ

НЕСЁНИЕ с үтәү, башҡарыу, атҡарыу; не
сение караульной службы ҡарауыл хеҙмәтен 
үтәү

НЕСЕРЬЁЗНОСТЬ ж етди булмау, өҫтән 
(генә) уйлау, еңел аҡыллылыҡ; несерьёзность 
рассуждений фекер йөрөтөүҙең етди булмауы 

НЕСЕРЬЕЗНЫЙ, ая, ое 1. (легкомыслен
ный) етди ҡарамаған, өҫтән уйлаусан, еңел 
аҡыллы; несерьёзный человек еңел аҡыллы ке
ше; несерьёзное отношение к дёлу эшкә етди 
ҡарамау 2 . (незначительный) әһәмиәтһеҙ, мө
һим булмаған; несерьёзный вопрос мөһим бул
маған мәсьәлә

НЕСИММЕТРИЧНОСТЬ ж симметрияһыҙ- 
лыҡ, симметриялы булмау; несимметрйчность 
расположения окон тәҙрәләрҙең симметрия- 
һыҙлығы
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НЕСОВМЕСТИМОСТЬ
НЕСИММЕТРИЧНЫЙ, -ая, -ое снимет 

рияһыҙ, симметрик булмаған; несимметрйчные 
крылья симметрияһыҙ ҡанаттар

НЕСИМПАТИЧНЫЙ, -ая, -ое һөйкөмһөҙ, 
һөймәлекһеҙ, яғымлы (мөләйем, һөйкөмлө) бул
маған; несимпатйчный человек һөйкөмһөҙ кеше 

НЕСКАЗАННЫЙ, -ая, -ое высок, әйтеп бир
геһеҙ (бөткөһөҙ); несказанная радость әйтеп 
бөткөһөҙ шатлыҡ

НЕСКЛАДНОСТЬ ж килбәтһеҙлек, йәтеш- 
һеҙлек, килешһеҙлек, бәйләнешһеҙлек; неск
ладность фигуры кәүҙәнең килбәтһеҙлеге; неск
ладность одежды кейемдең килешһеҙлеге

НЕСКЛАДНЫЙ, -ая, -ое 1. килбәтһеҙ, ки
лешһеҙ, йәпһеҙ, йәтешһеҙ; нескладный под
росток килбәтһеҙ үҫмер 2. бәйләнешһеҙ; неск
ладная речь бәйләнешһеҙ телмәр

НЕСКЛОНЯЕМЫЙ, -ая, -ое грам. килеш 
менән үҙгәрмәй торған; несклоняемое сущест
вительное килеш менән үҙгәрмәй торған исем 

н е с к о л ь к о  I числ. бер нисә; несколько 
слов бер нисә һүҙ

н е с к о л ь к о  п  нареч. бер ни тиклем, бер 
аҙ, аҙ ғына, саҡ ҡына; он несколько успокоил
ся ул бер аҙ тынысланды

НЕСКОНЧАЕМЫЙ, -ая, -ое бөтмәҫ-төкән
мәҫ, бөтмәҫ, бөткөһөҙ, осһоҙ-ҡырыйһыҙ; нескон
чаемые споры бөтмәҫ бәхәстәр; нескончаемые 
поля осһоҙ-ҡырыйһыҙ яландар

НЕСКРОМНОСТЬ ж әҙәпһеҙлек, тупаҫлыҡ, 
баҫалҡыһыҙлыҡ, тыйнаҡһыҙлыҡ; нескромность 
вопроса һорауҙың тупаҫлығы

НЕСКРОМНЫЙ, -ая, -ое баҫалҡы (тыйнаҡ) 
булмаған, әҙәпһеҙ, тупаҫ; нескромный чело
век әҙәпһеҙ кеше; нескромный вопрос тупаҫ 
һорау

НЕСКРЫВАЕМЫЙ, -ая, -ое асыҡтан-асыҡ, 
ап-асыҡ, күренеп торған; нескрываемая вражда 
асыҡтан-асыҡ дошманлыҡ

НЕСЛАДКИЙ, -ая, -ое 1. шәрбәтһеҙ, 
шәкәрһеҙ; несладкий чай шәрбәтһеҙ сәй 2. пе- 
рен. (тяжёлый) ауыр, насар, ғазаплы; не
сладкая жизнь ауыр тормош

НЕСЛОВООХОТЛИВЫЙ, ая, ое аҙ һүҙле, 
һөйләргә яратмаусан, һүҙгә һаран (әүәҫ бул
маған)

НЕСЛОГОВОЙ, -ая, -ое лингв, ижек яһамай 
торған; неслоговой звук ижек яһамай торған өн 

НЕСЛОЖНЫЙ, -ая, -ое 1. ҡатмарлы бул
маған, ябай; несложный рисунок ябай һүрәт 
2. еңел, анһат, ауыр (ҡыйын) түгел; несложная 
задача еңел мәсьәлә

НЕСЛЫХАННЫЙ, -ая, -ое бығаса булмаған 
(ишетелмәгән), ҡолаҡ ишетмәгән, иҫ киткес, таң 
ҡалырлыҡ; неслыханная удача иҫ киткес уңыш 

НЕСЛЫШНЫЙ, -ая, -ое шып-шым, тын, 
аҡрын, ишетелмәгән; неслышные шагй шып- 
шым ғына аҙымдар

НЕСМЕЛЫЙ, -ая, -ое баҫымсаҡ, ҡыйыуһыҙ, 
баҙнатһыҙ; несмелый человек ҡыйыуһыҙ кеше 

НЕСМЕТНЫЙ, ая, ое һанап бөткөһөҙ, иҫәп
һеҙ-хисапһыҙ, һанһыҙ; несметные богатства 
иҫәпһеҙ-хисапһыҙ байлыҡтар

НЕСМИНАЕМЫЙ, -ая, -ое таушалмай 
(бөтәрләнмәй) торған; несминаемая одежда тау
шалмай торған кейем

НЕСМОЛКАЕМЫЙ, -ая, -ое өҙлөкһөҙ, оҙаҡ 
тынмаған (баҫылмаған), туҡтауһыҙ, оҙаҡҡа һу
ҙылған; несмолкаемый шум өҙлөкһөҙ шау-шыу 

НЕСМОТРЙ предлог с вин. п. (в сочетании 
с “на” в значении “вопреки чему-л.”, “невзирая 
на что-л.”) -ға/-гә ҡарамаҫтан; несмотря на бо
лезнь ауырыуға ҡарамаҫтан ♦ несмотря ни на 
что һис нәмәгә ҡарамаҫтан

НЕСМЫВАЕМЫЙ, -ая, -ое 1. йыуылмаҫлыҡ, 
йыуып бөтөрмәҫлек, йыуылып бөтмәй торған; 
несмываемые краски йыуылып бөтмәй торған 
буяуҙар 2 . перен. мәңге юйылмаҫлыҡ, бөтмәҫ
лек, мәңгелек; несмываемый позор мәңгелек 
хурлыҡ

НЕСМЫШЛЁНЫЙ, -ая, -ое разг. бер ни 
аңламаған, аңһыҙ; несмышлёный ребёнок бер ни 
аңламаған бала

НЕСМЫШЛЁНЫШ м\ разг. бер ни аңла
маған, аҡылһыҙ, аңһыҙ (бала)

НЕСНбСНЫЙ, -ая, -ое сыҙағыһыҙ, түҙгеһеҙ, 
сыҙап (түҙеп) торғоһоҙ; несносная зубная боль 
түҙеп торғоһоҙ теш һыҙлауы

НЕСОБЛЮ ДЕНИЕ с һаҡламау, тотмау, 
еренә еткереп үтәмәү; несоблюдение диёты дие
та тотмау; несоблюдение правил письма яҙыу 
ҡағиҙәләрен еренә еткереп үтәмәү

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТИЕ с йәше етмәгән 
булыу, балиғ булмағанлыҡ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ, яя, ее 1. йә
ше етмәгән, балиғ булмаған; несовершенно
летняя девушка балиғ булмаған ҡыҙ 2. в знач. 
сущ. несовершеннолетний м йәше етмәгән, ба
лиғ булмаған егет; несовершеннолётняя ж йәше 
етмәгән, балиғ булмаған ҡыҙ

НЕСОВЕРШ ЁННЫЙ I, ая, ое булып 
(өлгөрөп) етмәгән, еренә еткереп -маған/-мәгән, 
камиллашмаған; несовершенный рисунок еренә 
еткереп төшөрөлмәгән һүрәт

НЕСОВЕРШ ЁННЫЙ II: несовершенный 
вид грам. тамамланмаған төр

НЕСОВЕРШЕНСТВО с еренә еткереп эш
ләнмәү, еренә еткерелмәү; несовершёнство ис
полнения чего пиҙеңдер еренә еткереп башҡа- 
рылмауы

НЕСОВМЕСТИМОСТЬ ж бергә (йәнәшә) 
ҡуйғыһыҙ, бергә (үҙ-ара) һыйышмаҫлыҡ булыу, 
һыйышмаусанлыҡ, тап килмәү, берләшә алмау, 
һыйыша алмаусанлыҡ; несовместимость по
нятий төшөнсәләрҙең тап килмәүе; психологйче-



НЕСОВМЕСТИМЫЙ
ская несовместймость психологик яҡтан һы- 
йышмаусанлыҡ

НЕСОВМЕСТИМЫЙ, -ая, -ое бергә (йәнә- 
шә) ҡуйғыһыҙ, һыйыша алмай торған, һыйыш- 
маҫлыҡ, һыйышмаусан, тап килмәгән, берләшә 
алмаған

НЕСОВРЕМЕННЫЙ, ая, ое бөгөнгө көн 
талаптарына яуап бирмәгән, иҫкергән, заманса 
түгел (булмаған), моданан сыҡҡан (артта 
ҡалған), иҫке модалы; несовременная одежда 
иҫке модалы кейем

НЕСОГЛАСИЕ с 1. (разногласие) фекер 
айырымлығы, төрлөлөк, ҡапма-ҡаршылыҡ; не
согласие во взглядах на жизнь тормошҡа ҡа 
раштарҙың ҡапма-ҡаршылығы 2 . (отказ) ки
лешмәгәнлек, ризаһыҙлыҡ; сообщйть о своём 
несогласии үҙеңдең ризаһыҙлығыңды әйтеү 

НЕСОГЛАСНЫЙ, -ая, -ое 1. риза түгел 
(булмау); быть несогласными в мыслях фекер 
ҙәр менән риза булмау 2. см. несогласованный 1 

НЕСОГЛАСОВАННОСТЬ ж килешмәгәнлек, 
тарҡаулыҡ, берҙәмлек булмау (юҡлыҡ); несо
гласованность в работе эштә берҙәмлек булмау, 
эштәге тарҡаулыҡ

НЕСОГЛАСОВАННЫЙ, ая, ое 1. үҙ ара
килешмәй эшләнгән, килешеүһеҙ; несогласован
ные действия үҙ-ара килешмәй эшләнгән эштәр 
2. яраштырылмаған, ярашһыҙ; несогласованный 
проект яраштырылмаған проект 3. грам. яраш
маған; несогласованное приложение ярашмаған 
өҫтәлмәлек

НЕСОЗНАТЕЛЬНОСТЬ ж аң (аҡыл) менән 
эш итмәү, аңһыҙлыҡ; несознательность ребёнка
баланың аңһыҙлығы

НЕСОЗНАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое аңһыҙ, аңлап 
еткермәгән

НЕСОИЗМЕРИМОСТЬ ж сағыштырылма
ған, сағыштырғыһыҙ булған; несоизмерймость 
фактов факттарҙың сағыштырғыһыҙ булыуы 

НЕСОИЗМЕРИМЫЙ, ая, ое 1. мат.
үлсәүҙәш булмаған; несоизмерймые величйны 
үлсәүҙәш булмаған дәүмәлдәр 2 . перен. сағыш
тырғыһыҙ, сағыштырылмай торған; несоизме
рймые понятия сағыштырғыһыҙ төшөнсәләр 

НЕСОКРУШИМЫЙ, -ая, -ое ныҡлы, ҡаҡша
маҫ, емерелмәҫ; несокрушймое едйнство ҡаҡша
маҫ берлек; несокрушймая вера ныҡлы ышаныс 

НЕСОМНЕННОСТЬ ж шикһеҙлек; несо 
мнённость успеха уңыштың шикһеҙлеге

НЕСОМНЕННЫЙ, -ая, -ое һис шикһеҙ, 
бәхәсһеҙ; несомненная йстина бәхәсһеҙ хәҡиҡәт 

НЕСООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ ж тиҙ генә уй
лап (аңлап, төшөнөп) еткермәү, аңышлыҡ; про 
явйть несообразйтельность аңышлыҡ күрһәтеү 

НЕСООБРАЗИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое тиҙ генә 
уйлап (аңлап) еткермәгән, тиҙ төшөнмәүсән 
(аңламаусан), аңра; несообразйтельный человек 
тиҙ төшөнмәүсән кеше

НЕСООТВЕТСТВИЕ с тура килмәү(лек), 
үҙ-ара ярашлы булмау; несоотвётствие характе
ров холоҡтарҙың (бер-береһенә) тура килмәүе 

НЕСОРАЗМЕРНОСТЬ ж килешһеҙлек, 
бер-береһенә (үҙ-ара) тура килмәү, пропорцио
наль булмау; несоразмерность нйзкого роста с 
длйнными руками тәбәнәк буй менән оҙон ҡул
дарҙың килешһеҙлеге

НЕСОРАЗМ ЕРНЫ Й, -ая, -ое килешһеҙ, 
үлсәүһеҙ, бер-береһенә (үҙ-ара) тура килмәгән, 
пропорциональ булмаған; у него плечи несораз
мерные уның иңбаштары пропорциональ түгел 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ж 1. мал мәл 
кәтһеҙлек, дәүләтһеҙлек, хәлһеҙлек, ярлылыҡ; 
несостоятельность семьй ғаиләнең мал мәл 
кәтһеҙлеге 2 . бурыс түләргә хәл етмәү, түләй ал
мау; несостоятельность должника бурыслының 
(бурысын) түләргә хәле етмәү 3. перен. нигеҙһеҙ 
булыу; несостоятельность доводов дәлилдәрҙең 
нигеҙһеҙлеге

НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫЙ, ая, ое 1. мал мәл
кәтһеҙ, хәлһеҙ, ярлы; несостоятельные люди яр
лы кешеләр 2 . бурыс түләй алмаған, бурысҡа 
батҡан; несостоятельный должнйк бурысын 
түләй алмаған кеше 3. нигеҙһеҙ, төпһөҙ, дәлил
һеҙ; несостоятельная теория нигеҙһеҙ теория 

НЕСПЁЛЫЙ, -ая, -ое өлгөрмәгән, бешмәгән, 
йәш, сей; неспёлое яблоко бешмәгән алма

НЕСПОКОЙНЫЙ, -ая, -ое тынғыһыҙ, ты
нысһыҙ, борсоулы; неспокойный человек тын
ғыһыҙ кеше; неспокойный взгляд борсоулы 
ҡараш; неспокойное море тынысһыҙ диңгеҙ 

НЕСПОСОБНОСТЬ ж һәләтһеҙлек, бул- 
дыҡһыҙлыҡ; неспособность ребёнка баланың 
һәләтһеҙлеге

НЕСПОСОБНЫЙ, -ая, -ое һәләтһеҙ, бул
дыҡһыҙ; неспособный к рисованию рәсем 
төшөрөргә һәләтһеҙ; неспособный на смелое ре
шение ҡыйыу ҡарарға һәләтһеҙ

НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ ж 1. ғәҙелһеҙлек, 
нахаҡ, хаҡһыҙлыҡ; несправедлйвость решения 
ҡарарҙың ғәҙелһеҙлеге 2 . ғәҙел булмаған, яңы
лышлыҡ, дөрөҫ булмау (түгеллек); наказать за 
несправедлйвость ғәҙел булмаған эш өсөн яза 
биреү

НЕСПРАВЕДЛИВЫЙ, -ая, -ое 1. ғәҙел бул
маған, ғәҙелһеҙ, нахаҡ, хаҡһыҙ; несправедлйвый 
человек ғәҙелһеҙ кеше 2. яңылыш, дөрөҫ бул
маған; несправедлйвое мнение яңылыш фекер 

НЕСПРОСТА нареч.\ разг. юҡҡа ғына 
м ау/ мәү; эти слова сказаны неспроста был 

һүҙҙәр юҡҡа ғына әйтелмәгән
НЕСПРЯГАЕМЫЙ, -ая, -ое грам. үҙгәрмәй 

(төрләнмәй) торған; неспрягаемые глаголы 
үҙгәрмәй торған ҡылымдар

НЕСРАВНЁННЫЙ, -ая, -ое сағыштырғыһыҙ, 
тиңдәшһеҙ, (тиңе) булмаған, уғата һәйбәт, бик 
яҡшы; несравненный голос бик яҡшы тауыш
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НЕСЧАСТЬЕ
НЕСРАВНИМЫЙ, -ая, -ое 1. бик яҡшы, иҫ 

киткес (яҡшы), уғата һәйбәт; несравнимый 
гений иҫ киткес (бөйөк) даһи 2. сағыш
тырғыһыҙ, оҡшашы булмаған; несравнймые ве
личины мат. сағыштырғыһыҙ дәүмәлдәр

НЕСТАНДАРТНЫЙ, -ая, -ое стандартһыҙ; 
нестандартная форма стандартһыҙ форма

НЕСТАРЫЙ, ая, ое (бик) ҡарт түгел, 
(шаҡтай) йәш; нестарый человек шаҡтай йәш 
кеше, бик ҡарт түгел

НЕСТЕРПЙМЫЙ, -ая, -ое түҙә (сыҙай) ал
маҫлыҡ, сыҙап (түҙеп) торғоһоҙ; нестерпймый 
мороз түҙә алмаҫлыҡ һалҡын

НЕСТИ несоә. 1. кого-что (күтәреп) алып ба
рыу (илтеү, килеү, инеү, ҡайтыу); нести домой 
чемодан сумаҙанды өйгә күтәреп алып инеү 
2. кого-что шәп алып барыу, елдереп (ҡыуып) 
алып барыу; ветер несёт тучи ел болоттарҙы 
ҡыуып алып бара 3. чем безл. килеү, сығыу, 
аңҡыу; с поля несёт ароматом цветов яландан 
сәскәләрҙең хуш еҫе аңҡый 4. что (выполнятъ) 
үтәү, башҡарыу, тороу; нестй обязанности за
ведующего мөдир вазифаһын үтәү 5. что күреү, 
осрау, юлығыу; нестй потери юғалтыуҙарға ос
рау 6. что (влечь за собой) алып килеү, килте
реү; осень несёт дождй көҙ ямғырҙар алып килә 
7. разг. (буш һүҙ, юҡ-бар) һөйләү; нестй небы
лицы юҡ-бар һөйләү 8. перен. (бытъ носителем 
каких-л. чувств, идей и т.п.) йөрөтөү; нестй в 
сердце чувство любвй йөрәгендә һөйөү хисе 
йөрөтөү 9. что (класть яйца) һалыу; нестй 
яйца йомортҡа һалыу ♦ нестй ответственность 
яуаплы булыу

НЕСТИСЬ несоә. 1. (мчаться) шәп барыу, 
йүгереү, елеү, өҙлөкһөҙ күсеү, ағылыу; тучи не
сутся по небу күктә болоттар ағыла 2. (распро
страняться — о звуках, запахах) ишетелеү, та
ралыу; отовсюду несутся песни бөтә ерҙән йыр 
тауыштары ишетелә 3. (быстро протекать — 
о времени, событиях) бик тиҙ үтеү (уҙыу); дни 
неслйсь көндәр бик тиҙ үтте 4. йомортҡа һалыу; 
куры несутся в сарае тауыҡтар һарайҙа йо
мортҡа һала 5. страд, от нестй 1, 9

НЕСТОЙКИЙ, -ая, -ое тотороҡһоҙ, сыҙам
һыҙ, оҙаҡҡа бармай (тормай) торған, тиҙ үҙ
гәреүсән (боҙолоусан); нестойкий запах оҙаҡҡа 
бармай торған еҫ

НЕСТбЯЩ ИЙ, -ая, -ее разг. 1. яраҡһыҙ, 
түбән сифатлы; нестоящий товар түбән сифатлы 
тауар 2. әһәмиәтһеҙ, файҙаһыҙ; дело нестоящее 
файҙаһыҙ эш 3. (о человеке) ваҡ (түбән) кеше; 
нестоящий человек түбән кеше

НЕСТРбГИЙ, -ая, -ое мат. ҡәтғи булмаған; 
нестрогие неравенства ҡәтғи булмаған ти 
геҙһеҙлектәр

НЕСТРОЕВИК м; разг. хәрби хеҙмәткәр 
(стройҙан тыш гәскәри частарҙа хеҙмәт  
итецсе)

НЕСТРОЕВбЙ I, -ая, -ое 1. стройҙан тыш; 
нестроевая служба стройҙан тыш хеҙмәт 2. ө 
знач. сущ. нестроевой м; разг. см. нестроевик 

Н ЕСТРО ЕВбЙ  II, -ая, -ое төҙөлөшкә 
яраҡһыҙ, төҙөү эшенә ярамаған (яраҡһыҙ); нест
роевой материал төҙөү эшенә яраҡһыҙ материал 

НЕСТРбИНЫ Й, -ая, -ое 1. килбәтһеҙ; нест
ройный подросток килбәтһеҙ үҫмер 2. (о звуке) 
аһәңһеҙ; нестройные звуки аһәңһеҙ тауыштар 
3. (беспорядочный) тәртипһеҙ, рәтһеҙ, тарҡау, 
ойошмаған; нестройные ряды тәртипһеҙ сафтар 

НЕСУРАЗИЦА ж\ разг. мәғәнәһеҙлек, мә
ғәнәһеҙ эш (һүҙҙәр); говорить несуразицу 
мәғәнәһеҙ һүҙҙәр һөйләү

НЕСУРАЗНОСТЬ ж; разг. см. несуразный 
НЕСУРАЗНЫЙ, -ая, -ое разг. 1. мәғәнәһеҙ, 

тупаҫ; несуразные мысли мәғәнәһеҙ уйҙар 
2. килбәтһеҙ, килешһеҙ, йәмһеҙ, шыҡһыҙ; несу
разная фигура килбәтһеҙ һын

НЕСУСВЁТНЫЙ, -ая, -оеразг. 1. (невообра
зимый) аҡылға һыймаҫлыҡ, иҫ киткес мә
ғәнәһеҙлек); несусветный вздор иҫ киткес 
мәғәнәһеҙ һүҙҙәр 2. (очень сильный) бик көслө, 
сиктән тыш; несусветная жара сиктән тыш 
эҫелек

НЕСУШКА л  : (домашняя птица) йомортҡа 
һала торған (һалған) тауыҡ

НЕСУЩЕСТВЕННЫЙ, -ая, -ое әһәмиәтһеҙ, 
мөһим булмаған, ваҡ-төйәк, икенсе дәрәжәләге; 
несущественные вопросы ваҡ төйәк мәсьәләләр 

НЕСХбДНЫ Й, -ая, -ое 1. (бер-береһенә) 
оҡшамаған, (үҙ-ара) оҡшаш булмаған (түгел); 
несходные понятия бер-береһенә оҡшамаған 
төшөнсәләр 2. разг. килешеп булмаҫлыҡ, ҡулай 
(уңай) булмаған; несходная цена килешеп бул
маҫлыҡ баһа (хаҡ)

НЕСХбДСТВО с оҡшамағанлыҡ, оҡшат
мағанлыҡ, оҡшашһыҙлыҡ; несходство характе
ров холоҡтарҙың оҡшашһыҙлығы

НЕСХбЖЕСТЬ ж; разг. см. несходство 
НЕСХбЖ ИЙ, -ая, -ее разг. см. несходный 1 
НЕСЧАСТЛИВЕЦ м и НЕСЧАСТЛЙВИЦА 

ж', разг. бәхетһеҙ кеше
НЕСЧАСТЛИВЫЙ, ая, ое 1. бәхетһеҙ; не 

счастлйвый человек бәхетһеҙ кеше 2. (неудач
ный) уңмаған, уңышһыҙ; несчастлйвый день 
уңмаған көн

НЕСЧАСТНЫЙ, -ая, -ое 1. бәхетһеҙ; не
счастная жизнь бәхетһеҙ тормош 2. ө знач. сущ. 
несчастный м бәхетһеҙ ир ат; несчастная ж
бәхетһеҙ ҡатын-ҡыҙ 3. бәхетһеҙлек, ҡайғылы; 
несчастный случай бәхетһеҙлек 4. (злосчаст
ный) уңмаған, уңышһыҙ; несчастный день 
уңмаған көн 5. (обычно ө обращении) меҫкен, 
бисара, бәдбәхет

НЕСЧАСТЬЕ с  бәхетһеҙлек, ҡайғы-хәсрәт, 
бәлә-ҡаза; произошло несчастье бәхетһеҙлек ки
леп тыуҙы ♦ к несчастью; на несчастье в знач.



НЕСЧЁТНЫЙ
вводи, сл. (для выражения сожаления, досады) 
бәхетһеҙлеккә ҡаршы

НЕСЧЕТНЫЙ, -ая, -ое бик күп, иҫәпһеҙ күп, 
һаны юҡ; несчётное количество бик күп һан

НЕСЪЕДбБНЫЙ, -ая, -ое ашарға яраҡһыҙ 
(ярамаған), ашамай торған; несъедобные грибы 
ашарға ярамаған бәшмәктәр

НЕСЫТНЫЙ, -ая, -ое туҡлыҡһыҙ, яғышһыҙ, 
туҡлыҡлы булмаған; несытная пйща туҡлыҡһыҙ 
аҙыҡ

НЕСЫТЫЙ, -ая, -ое 1. аслы-туҡлы, ашап 
туймаған; несытый скот аслы-туҡлы мал-тыуар
2 . перен. (ненасытный) аҡсаға (мал-мөлкәткә) 
туймаған, ҡомһоҙ, ҡәнәғәтһеҙ, көнәрке; несытые 
глаза ҡомһоҙ күҙҙәр

НЕТ 1. частица (при отрицательном отве
те на вопрос или как выражение несогласия) 
юҡ; нет, я не согласен с вами юҡ, мин һеҙҙең 
менән риза түгел 2 . кого-чего в знач. сказ., безл. 
юҡ; у меня нет времени минең ваҡытым юҡ 
♦ нет и нет; нет да нет юҡ та юҡ; нет так нет юҡ 
икән юҡ; нет-нет да и һирәк-мирәк булһа ла; нет 
числа кому-чему бик күп, иҫәпһеҙ-хисапһыҙ; че
го (только) нет ни генә юҡ, йәнеңә ни кәрәк — 
барыһы ла бар

НЕТАКТИЧНОСТЬ ж әҙәпһеҙлек, торпай- 
лыҡ, тәрбиәһеҙлек, ғәҙәтһеҙлек; проявлять не 
тактйчность әҙәпһеҙлек күрһәтеү

НЕТАКТИЧНЫЙ, -ая, -ое әҙәпһеҙ, торпай, 
тәрбиәһеҙ; нетактйчный человек әҙәпһеҙ кеше

НЕТВЕРДЫЙ, -ая, -ое 1. йомшаҡ; нетвёрдая 
почва йомшаҡ тупраҡ 2. перен. нығымаған, 
ҡаҡшау, ҡыйыуһыҙ, йомшаҡ; у него нетвёрдый 
характер ул йомшаҡ тәбиғәтле кеше; нетвёрдые 
шагй ребёнка баланың ҡыйыуһыҙ аҙымдары
3. (о знаниях) төплө булмаған, һай, өҫтән-мөҫ
тән булған; нетвёрдые знания төплө булмаған 
белем

НЁТЕЛЬ ж башмаҡ, ҡыҫыр тана
НЕТЕРПЕЛИВОСТЬ ж түҙемһеҙлек, тәҡәт- 

һеҙлек, сыҙамһыҙлыҡ, сабырһыҙлыҡ; нетерпе 
лйвость ребёнка баланың түҙемһеҙлеге

НЕТЕРПЕЛИВЫЙ, -ая, -ое түҙемһеҙ, тәҡәт
һеҙ, сыҙамһыҙ, сабырһыҙ; нетерпелйвый чело
век сабырһыҙ кеше

НЕТЕРПЁНИЕ с түҙемһеҙлек, сыҙамһыҙлыҡ, 
сабырһыҙлыҡ; ждать с нетерпением түҙемһеҙлек 
менән көтөү; проявйть нетерпение сабырһыҙлыҡ 
күрһәтеү

НЕТЕРПИМОСТЬ ж түҙмәү(сәнлек), түҙер
лек булмау (түгел), түҙеп торғоһоҙ (тормаҫлыҡ) 
булыу, иҫәпләшмәү(сәнлек); нетерпймость к 
чужому мнению кеше фекере менән иҫәп
ләшмәү

НЕТЕРПИМЫЙ, -ая, -ое 1. (недопустимый) 
түҙеп (сыҙап) тормаҫлыҡ, түҙгеһеҙ, сыҙағыһыҙ, 
түҙеп (сыҙап) торғоһоҙ; нетерпймое положение 
түҙеп торғоһоҙ хәл 2. иҫәпләшмәүсән; нетер

пймый к чужому мнению башҡаларҙың фекере 
менән иҫәпләшмәүсән

НЕТЁСАНЫЙ, -ая, -ое юнылмаған; нетёса
ное бревно юнылмаған бүрәнә

НЕТИПИЧНЫЙ, ая, ое типик (ғәҙәти) бул
маған; нетипйчное явление типик булмаған 
күренеш

НЕТКАНЫЙ, -ая, -ое һуғып (туҡып) яһал
маған; нетканый узор туҡып яһалмаған биҙәк 

НЕТ ЛЁННОСТЬ ж; книжн. (вечность) 
мәңгелек, ғүмерлек, мәңге (ғүмер буйы) онотол
маҫлыҡ); нетленность красоты гүзәллектең 
мәңгелеге

НЕТ ЛЁННЫЙ, -ая, -ое книжн. мәңге онотол
маҫ, мәңге онотолмай торған, мәңгелек; не
тленная слава мәңгелек дан 

НЕТОПЬІРЬ м ваҡ ярғанат 
НЕТОРОПЛИВОСТЬ ж мыштырлыҡ, ашыҡ- 

маусанлыҡ, яйманлыҡ, һалмаҡлыҡ, әкренлек, 
ығышлыҡ, бызмырлыҡ; нетороплйвость речи 
телмәрҙең һалмаҡлығы

НЕТОРОПЛИВЫЙ, ая, ое мыштыр, 
ашыҡмаҫ, ашыҡмаусан, һалмаҡ, бызмыр, яйман, 
әкрен; нетороплйвые движения әкрен хәрә 
кәттәр; нетороплйвые шагй һалмаҡ аҙымдар 

НЕТбЧНОСТЬ ж дөрөҫ булмау (түгеллек), 
хаталы булыу, хата(лыҡ), яңылыш(лыҡ); не
точность подсчётов иҫәпләүҙәрҙең дөрөҫ булма
уы; найтй неточности в тексте текстағы хата 
ларҙы табыу

НЕТбЧНЫЙ, -ая, -ое дөрөҫ булмаған (тү
гел), яңылыш, хата(лы); неточные часы дөрөҫ 
йөрөмәгән сәғәт; неточный текст хаталы текст 

НЕТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ ж 1. талапсан 
булмау, талапһыҙлыҡ; нетребовательность учй- 
теля уҡытыусының талапсан булмауы 2. та
лымһыҙлыҡ, талымһыҙ (түҙемле, әрһеҙ) булыу; 
нетребовательность собаки эттең талым 
һыҙлығы

НЕТРЕБОВАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое 1. талап
сан булмаған (түгел); нетребовательные родйте 
ли талапсан булмаған ата-әсәләр 2. талымһыҙ; 
нетребовательное животное талымһыҙ хайуан 

НЕТРЁЗВЫЙ, -ая, -ое иҫерек, эскән; не
трезвый человек иҫерек кеше; нетрезвое со
стояние иҫерек хәл

НЕТРбНУТЫЙ, -ая, -ое 1. тейелмәгән, (һис 
кем) ҡағылмаған, бөтөн (килеш булған), ҡул 
теймәгән; нетронутая еда һис кем ҡағылмаған 
аш 2. перен. боҙолмаған, саф, ғиффәтле; не
тронутые чувства саф хистәр

НЕТРУДНЫЙ, -ая, -ое еңел, анһат; не
трудная задача еңел мәсьәлә

НЕТРУДОВбЙ, -ая, -ое 1. эшләмәй торған, 
эшләмәгән; нетрудовая часть населения 
эшләмәгән халыҡ 2 . эшләмәй табылған, эшләп 
табылмаған, хәләл булмаған, хәрәм; нетрудовой 
доход эшләмәй табылған килем, хәрәм мал



НЕУЖЕЛИ
НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ ж эшкә (хеҙмәт

кә) яраҡһыҙлыҡ; временная нетрудоспособ
ность ваҡытлыса эшкә яраҡһыҙлыҡ

НЕТРУДОСПОСОБНЫЙ, ая, -ое эшкә 
(хеҙмәткә) яраҡһыҙ (ярамаған); нетрудоспо
собный член семьй ғаиләнең хеҙмәткә яраҡһыҙ 
ағзаһы

НЁТТО прил. и нареч. неизм/, торг, нетто, 
саф ауырлыҡ (тауарҙың һауытынан башҡа 
ауырлығы)

НЁТУ в знач. сказ., безл.\ разг. см. нет 2 
НЕУБЕДИТЕЛЬНОСТЬ ж ышандырғыһыҙ 

(ышандыра алмаҫлыҡ) булыу; неубедйтельность 
доводов дәлилдәрҙең ышандыра алмаҫлыҡ 
булыуы

НЕУБЕДИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое ышандыр
ғыһыҙ, ышандыра алмаҫлыҡ; неубедительный 
пример ышандыра алмаҫлыҡ миҫал

НЕУВАЖЁНИЕ С и НЕУВАЖЙТЕЛЬ  
НОСТЬ ж хөрмәт күрһәтмәү(сәнлек), һанға 
һуҡмау(санлыҡ), ихтирам итмәү(сәнлек), олола- 
мау(санлыҡ); неуважение к старшим ололарҙы 
ихтирам итмәү

НЕУВАЖИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое 1. иғтибарға 
алынмаҫлыҡ, кисермәҫлек, дәлилһеҙ; неува
жительная причйна кисермәҫлек сәбәп 2. ихти
рам (хөрмәт) итмәгән, һанға һуҡмаған; неува
жительные слова һанға һуҡмаған һүҙҙәр

НЕУВЕРЕННОСТЬ ж ҡыйыуһыҙлыҡ, ике
ләнеү, ышанып етмәү; неуверенность в себе 
үҙеңә ышанып етмәү

НЕУВЕРЕННЫЙ, -ая, -ое ҡыйыуһыҙ, ике
ләнгән, икеләнеүсән, ышанып етмәүсән (етмә
гән); неуверенный в себе человек үҙенә ышанып 
етмәгән кеше; неуверенный ответ ҡыйыуһыҙ яу
ап

НЕУВЯДАЕМЫЙ, ая, ое и НЕУВЯДАЮ  
ЩИИ, -ая, -ее книжн. 1. шиңмәй (һулымай) 
торған, мәңге һулымаҫ (шиңмәҫ); неувядаемая 
красота мәңге һулымаҫ матурлыҡ 2. перен., 
книжн. мәңгелек, мәңге онотмаҫ(лыҡ), ғүмер
лек; неувядаемая слава мәңгелек дан

НЕУВЙЗКА ж; разг. см. несогласованность 
НЕУГАСИМЫЙ и НЕУГАСАЕМЫЙ, ая, 

-ое высок., прям., перен. мәңге һүнмәҫ, һүнмәй 
торған; неугасимая любовь мәңге һүнмәҫ 
мөхәббәт

НЕУГбДНЫЙ, -ая, -ое кәрәкмәгән, ярай ал
маған, күңелгә хуш килмәгән, оҡшамаған; не
угодные хозяину слуги хужаға оҡшамаған 
хеҙмәтселәр

НЕУГОМОННЫЙ, -ая, -ое тынғыһыҙ, ты
нысһыҙ, арымаҫ, өҙлөкһөҙ, туҡтауһыҙ; неуго
монный ребёнок тынысһыҙ бала; неугомонный 
ветер өҙлөкһөҙ иҫкән ел

НЁУД м\ разг. см. неудовлетворйтельно 2 
НЕУДАЧА ж уңышһыҙлыҡ; потерпеть не

удачу уңышһыҙлыҡҡа осрау

н е у д а ч л и в ы й , -ая, -ое эше уңмай торған, 
даланһыҙ, бәхетһеҙ; неудачливый человек да
ланһыҙ кеше

НЕУДАЧНИК М и НЕУДАЧНИЦА ж эше
уңмай торған кеше, даланһыҙ кеше

НЕУДАЧНЫЙ, -ая, -ое 1. уңышһыҙ, уң
маған; неудачная поездка уңышһыҙ юл 2. насар, 
насар сыҡҡан; неудачный фотоснймок насар 
сыҡҡан фотоһүрәт

НЕУДЕРЖЙМЫЙ, -ая, -ое тыйылғыһыҙ, 
тыйыла алмай (тыйып булмай) торған, бик 
көслө; неудержймое желание бик көслө теләк 

НЕУДбБНЫ Й, -ая, -ое 1. уңайһыҙ, яйһыҙ, 
йәпһеҙ, ҡулайһыҙ, ипһеҙ; неудобное место 
уңайһыҙ урын 2 . перен. уңайһыҙ, ҡыйын, ауыр, 
күңелһеҙ; попасть в неудобное положение 
уңайһыҙ хәлгә ҡалыу

НЕУДОБОВАРИМЫЙ, -ая, -ое 1. ауыр һеңә 
(үҙләштерелә) торған; неудобоваримая пйща 
ауыр һеңә торған аш 2 . перен., upon, ауыр аңла
шыла торған, аңлауы ҡыйын булған; неудобова
римая статья ауыр аңлашыла торған мәҡәлә 

НЕУДОБОПРОИЗНОСИМ Ы Й, ая, ое
1. әйтеүе ҡыйын, ҡыйын әйтелешле; неудобо- 
произносймые звуки ҡыйын әйтелешле өндәр
2. әҙәпһеҙ, оятһыҙ; неудобопроизносймая брань 
әҙәпһеҙ һүгенеү

НЕУДбБСТВО с уңайһыҙлыҡ, яйһыҙлыҡ; 
мириться с неудобствами уңайһыҙлыҡтарға 
күнеү

Н ЕУДбБЬ ж; разг. сәсеү өсөн яраҡһыҙ ер 
НЕУДОВЛЕТВОРЕНИЕ с и НЕУДОВ ЛЕ 

ТВОРЕННОСТЬ ж ҡәнәғәтһеҙлек, ҡәнәғәтлән
мәгәнлек; неудовлетворённость работой эш 
менән ҡәнәғәтләнмәгәнлек

НЕУДОВЛЕТВОРЁННЫЙ, ая, ое ҡәнәғәт 
һеҙ, ҡәнәғәтләндер(ел)мәгән, ҡәнәғәт булмаған; 
неудовлетворённое любопытство ҡәнәғәтләнде 
релмәгән ҡыҙыҡһыныу

НЕУДОВЛЕТВОРЙТЕЛЬНО нареч. 1. на 
сар, ҡәнәғәтләнерлек (дәрәжәлә) булмау; работа 
сделана неудовлетворйтельно эш ҡәнәғәтләнер 
лек дәрәжәлә башҡарылмаған 2. в знач. сущ. не
удовлетворйтельно с нескл. (отметка) насар 
билдәһе

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое ҡә
нәғәтләнерлек булмаған (итеп эшләнмәгән); не
удовлетворительная работа ҡәнәғәтләнерлек 
итеп башҡарылмаған эш

НЕУДОВбЛЬСТВИЕ с ризаһыҙлыҡ; выра 
зить неудовольствие ризаһыҙлыҡ белдереү 

НЕУЕМНЫЙ, -ая, -ое разг. (неугомонный, 
неудержимый) арыу-талыуҙы белмәгән, тынғы
һыҙ, тиктормаҫ, туҡтамай торған; неуёмный че
ловек тынғыһыҙ кеше

НЕУЖЁЛИ частица (разве, возможно ли) 
-мы/-ме ни, -маҫмы/-мәҫме икән (ни), ысынмы,
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НЕУЖИВЧИВОСТЬ
шулаймы; неужели он не придёт? ул килмәҫме 
икән ни?

НЕУЖИВЧИВОСТЬ ж һыйыша (тыныша) 
алмау; неужйвчивость соседей күршеләрҙең ты
ныша алмауы

НЕУЖИВЧИВЫЙ, -ая, -ое һыйышмаусан, 
тынышмаусан; быть неужйвчивым (кеше менән) 
тынышмаусан булыу

НЕ^Ж ТО частица', прост, см. неужели
НЕУЗНАВАЕМОСТЬ ж танымаҫлыҡ булыу 

♦ до неузнаваемости танымаҫлыҡ булыу; изме 
нйться до неузнаваемости танымаҫлыҡ булып 
үҙгәреү

НЕУЗНАВАЕМЫЙ, -ая, -ое танығыһыҙ, та
нымаҫлыҡ; неузнаваемые изменения таны 
маҫлыҡ үҙгәрештәр

НЕУКЛбННЫ Й, -ая, -ое тайпылышһыҙ, 
ныҡлы, ҡаҡшамаҫ, өҙлөкһөҙ; неуклонный рост 
өҙлөкһөҙ үҫеш; неуклонная воля ныҡлы ихтыяр

НЕУКЛЙЖ ИЙ, ая, ее 1. (о человеке) ауыр 
һөйәкле (кәүҙәле), килбәтһеҙ, һынһыҙ; неук
люжий человек килбәтһеҙ кеше 2. (о предме
тах) килбәтһеҙ, килешһеҙ, йәмһеҙ; неуклюжий 
диван килбәтһеҙ диван 3. йәмһеҙ, ҡолаҡҡа 
ятышһыҙ; неуклюжее слово ҡолаҡҡа ятыш
һыҙ һүҙ

НЕУКОСНИТЕЛЬНОСТЬ ж; книжн. тайпы
лышһыҙ (ҡаршылыҡһыҙ, мотлаҡ) булыу; не 
укоснйтельность соблюдения школьных правил
мәктәп ҡағиҙәләрен һаҡлауҙың мотлаҡ булыуы

НЕУКОСНИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое книжн. 
тайпылышһыҙ, тайпылыуһыҙ, мотлаҡ; неукос- 
нйтельное исполнёние тайпылышһыҙ башҡарыу

НЕУКРОТИМОСТЬ ж ҡулға эйәләштереп 
(өйрәтеп) булмау, тыйғыһыҙ (ҡоторонҡо, ярһыу
лы) булыу, тыйып тотҡоһоҙ булыу; неукро- 
тймость звёря йыртҡыстың ҡулға эйәләшмәҫ 
булыуы

НЕУКРОТИМЫЙ, -ая, -ое ҡулға эйәләште
реп (өйрәтеп) булмай торған, ҡулға эйәләшмәй 
(өйрәнмәй) торған, дыуамал, ярһыу, уҫал; не
укротимая лошадь ҡулға эйәләшмәй торған ат; 
неукротимый характер дыуамал холоҡ

НЕУЛОВИМОСТЬ ж тоттормай торған (то
топ булмай торған) булыу, һиҙелер-һиҙелмәҫ 
(күренер-күренмәҫ, беленер-беленмәҫ, ишете
лер-ишетелмәҫ) булыу, асыҡ (аныҡ) түгеллек; 
неуловймость движений хәрәкәттәрҙең һиҙе
лер-һиҙелмәҫ булыры

НЕУЛОВИМЫЙ, -ая, -ое 1. тоттормаған, 
тоттормай (тотолмай) торған, тотоп (осратып, 
тура килтереп) булмай торған; неуловимые 
мстйтели тоттормаған үс алыусылар 2. һиҙе
лер-һиҙелмәҫ, күренер-күренмәҫ, ишетелер-ише
телмәҫ, беленер-беленмәҫ; неуловимые звуки 
ишетелер-ишетелмәҫ тауыштар

НЕУЛЫБЧИВЫЙ, -ая, -ое разг. йылмайып 
бармаған, һирәк йылмайыусан, томһа, ҡараңғы

сырайлы; неулыбчивый человек һирәк йылма
йыусан кеше

НЕУМЁЛЫЙ, -ая, -ое бешәлкәһеҙ, ибәтәйһеҙ, 
һәләтһеҙ; неумелые движения ибәтәйһеҙ хәрә
кәттәр; неумелый руководйтель һәләтһеҙ етәксе 

НЕУМЁНИЕ с белмәү, булдыра алмау; не
умение мыслить глубоко тәрән фекер йөрөтә 
белмәү; неумение работать эшләй белмәү

НЕУМЕРЕННОСТЬ ж самаһыҙ лыҡ, саманан 
тыш булыу; неумеренность требований талап 
тарҙың самаһыҙлығы

НЕУМЕРЕННЫЙ, -ая, -ое саманан тыш, са
ма белмәүсе, самаһыҙ, ҡәнәғәтһеҙ; неумеренная 
строгость саманан тыш ҡатылыҡ; неумеренный 
человек сама белмәүсе кеше

НЕУМЕСТНОСТЬ ж урынһыҙлыҡ, урынһыҙ 
булыу; неуместность вопроса һорауҙың урын
һыҙ булыуы

НЕУМЕСТНЫЙ, -ая, -ое урынһыҙ, нигеҙһеҙ; 
неуместная просьба урынһыҙ үтенес

НЕУМНЫЙ, -ая, -ое аҡылһыҙ, аҡылға һай, 
уйланмай эшләнгән; неумный человек аҡылға 
һай кеше; неумный поступок уйланмай эшләнгән 
ҡылыҡ

НЕУМОЛИМЫЙ, -ая, -ое 1. һүҙгә күнмәү- 
сән, һүҙгә күндереп булмай торған, ыҡҡа кил- 
мәүсән; неумолимый человек һүҙгә күндереп 
булмай торған кеше 2. перен. боҙолмаҫ, үҙгәр
мәҫ, ҡотолғоһоҙ; неумолймые сйлы ҡотолғоһоҙ 
көстәр

НЕУМОЛКАЕМЫЙ, ая, ое см. несмол 
каемый

НЕУМЫШЛЕННОСТЬ ж яман ниәт менән 
булмау, боҙоҡлоҡ уйлап эшләнмәгәнлек, ихты- 
ярһыҙлыҡ; неумышленность обмана алдауҙың 
яман ниәт менән булмауы

НЕУМЫШЛЕННЫЙ, ая, ое яман ниәт 
менән (боҙоҡлоҡ уйлап) эшләнмәгән, ихтыярһыҙ 
(эшләнгән), алдан уйлап эшләнмәгән; не
умышленное преступление ихтыярһыҙ эшләнгән 
енәйәт

НЕУНЫВАЮЩИЙ, -ая, -ее күңел төшөнкө
лөгөнә бирелмәгән, шат (көр) күңелле; неуны
вающий человек күңел төшөнкөлөгөнә би
релмәгән кеше

НЕУПЛАТА ж түләмәү, түләнмәү; неуплата 
долгов бурыстарҙы түләмәү

НЕУПОРЯДОЧЕННЫЙ, ая, ое тәртипһеҙ, 
системаһыҙ, рәте-сираты булмаған, рәтһеҙ; не
упорядоченный образ жйзни рәте сираты бул 
маған тормош

НЕУПОТРЕБИТЕЛЬНОСТЬ ж ҡулланыл 
май торған булыу, ҡулланылмау; неупотре
бительность выражения әйтемдең ҡулланылмауы 

НЕУПОТРЕБИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое ҡулла 
нылмаған, ҡулланылмай торған; неупотре
бительные слова ҡулланылмай торған һүҙҙәр 
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НЕУЮТНОСТЬ
НЕУРАВНОВЕШЕННОСТЬ ж ҡыҙыулыҡ, 

яндырайлыҡ, тотороҡһоҙлоҡ; неуравновешен
ность характера холоҡтоң ҡыҙыулығы

НЕУРАВНОВЕШ ЕННЫЙ, ая, -ое тота 
наҡһыҙ, ҡыҙыу, тотороҡһоҙ; неуравновешенный 
человек ҡыҙыу кеше

НЕУРОЖАИ м иген уңмау, уңыш насар бу
лыу, уңыш булмау

НЕУРОЖАЙНЫЙ, -ая, -ое уңыш булмаған 
(насар булған), иген уңмаған; неурожайный год 
иген уңмаған йыл

НЕУРбЧНЫ Й, -ая, -ое 1. билдәләнгән ва
ҡыттан тыш; работать в неурочное время
билдәләнгән ваҡыттан тыш эшләү 2 . (неподходя
щий по времени) ваҡытһыҙ; прийти в неурочный 
час ваҡытһыҙ килеү

НЕУРЙДИЦА ж; разг. 1. (беспорядок) бола, 
тәртипһеҙлек; неурядицы в городе ҡалалағы 
тәртипһеҙлек 2 . (ссора) үҙ-ара тынышмау, ты
нысһыҙлыҡ, ыҙғыш, талаш; неурядицы в семье 
ғаиләләге тынысһыҙлыҡ

НЕУСИДЧИВЫЙ, -ая, -ое сыҙамһыҙ, түҙем
һеҙ, ултыраҡһыҙ; неусйдчивый ребёнок түҙем
һеҙ бала

НЕУСПЕВАЕМОСТЬ ж өлгәшмәү; от 
чйслить студента за неуспеваемость студентты 
өлгәшмәгән өсөн уҡыуҙан сығарыу

НЕУСПЕВАЮЩИЙ, -ая, -ее 1. өлгәшмәүсе; 
неуспевающий ученйк өлгәшмәүсе уҡыусы 2. в 
знач. сущ. неуспевающий м и неуспевающая ж 
өлгәшмәүсе, насар өлгәшеүсе

НЕУСПЁХ м уңышһыҙлыҡ; неуспех в делах 
эштәге уңышһыҙлыҡ

НЕУСПЕШНЫЙ, -ая, -ое уңышһыҙ; неус
пешная охота уңышһыҙ һунар

НЕУСТАННЫЙ, -ая, -ое бер туҡтауһыҙ, 
өҙлөкһөҙ, арымай-талмай; неустанная работа 
арымай-талмай эшләү

НЕУСТОЙКА ж (штраф) неустойка; упла
тить неустойку неустойка түләү

НЕУСТОЙЧИВЫЙ, -ая, -ое 1. һелкенеүсән, 
аушанлаҡ; неустойчивый стул аушанлаҡ ул
тырғыс 2. тотороҡһоҙ, үҙгәреүсән; неустойчивая 
погода үҙгәреүсән һауа 3. перен. (непостоян
ный) аумаҡай; неустойчивый характер аумаҡай 
холоҡ(ло)

НЕУСТРАНИМЫЙ, -ая, -ое бөтөргөһөҙ, 
бөтөрөп булмай торған, ҡотолғоһоҙ, ҡотолоп 
булмай торған; неустранимые препятствия 
ҡотолғоһоҙ ҡаршылыҡтар

НЕУСТРАШИМОСТЬ ж ҡурҡыу белмәү, ба
тырлыҡ, ҡыйыулыҡ, ҡыйыу (батыр йөрәкле) бу
лыу; отличаться неустрашймостью ҡыйыулыҡ 
менән айырылып тороу (танылыу)

НЕУСТРАШИМЫЙ, -ая, -ое ҡурҡыуһыҙ, 
ҡыйыу, батыр; неустрашимый боец ҡыйыу 
яугир

НЕУСТРОЕННОСТЬ ж тәртипкә (рәткә, яй
ға) һалынмаған булыу; неустроенность жйзни 
тормоштоң тәртипкә һалынмаған булыуы

НЕУСТРОЕННЫЙ, ая, ое 1. тәртипкә 
(рәткә, яйға) һалынмаған, рәтләнмәгән; неуст
роенный быт яйға һалынмаған көнкүреш 2. (о 
человеке) тормош ҡормаған, урынлашмаған; не
устроенный человек тормош ҡормаған кеше 

НЕУСТРОЙСТВО с яйһыҙлыҡ, тәртипкә 
(рәткә, яйға) һалынмағанлыҡ; домашнее неуст
ройство өйҙәге яйһыҙлыҡтар

НЕУСТУПЧИВОСТЬ ж еңмешлек, һүҙ(ен) 
бирмәү(сәнлек), үҙһүҙлелек; проявлять неус
тупчивость үҙһүҙлелек күрһәтеү

НЕУСТУПЧИВЫЙ, -ая, -ое еңмеш, үҙ һүҙле, 
һүҙен бирмәгән, һүҙенән кире ҡайтмай торған; 
неуступчивый человек үҙ һүҙле кеше

НЕУСЫПНЫЙ, -ая, -ое бер туҡтауһыҙ, өҙ
лөкһөҙ, уяу, ныҡ; неусыпный надзор бер туҡ
тауһыҙ күҙәтеү

НЕУТЕШИТЕЛЬНОСТЬ ж йыуанысһыҙ 
(күңелһеҙ) булыу, борсоулы (шомло, хәүефле) 
булыу; неутешйтельность сведений хәбәр(ҙәр) 
ҙең борсоулы булыуы

НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое йыуанысһыҙ, 
күңелһеҙ, күңелгә борсоу (шом) һалған, шомло, 
хәүефле, борсоулы; неутешительный ответ 
йыуанысһыҙ яуап

НЕУТЕШНЫЙ, -ая, -ое йыуатып (әүрәтеп, 
тынысландырып) булмаған; неутешный человек 
йыуатып булмаған кеше

НЕУТОЛИМЫЙ, -ая, -ое 1 . ҡанмаҫ(лыҡ), 
баҫылмаҫ(лыҡ); неутолймая жажда (танһыҡ) 
ҡанмаҫлыҡ сарсау 2 . перен. бик көслө (ныҡ), 
ғәҙәттән тыш; неутолимое стремление бик көслө 
ынтылыш

НЕУТОМИМОСТЬ ж арыу-талыуҙы белмә
гәнлек; отличаться неутомймостью арыу та 
лыуҙы белмәгәнлеге менән айырылып тороу 

НЕУТОМЙМЫИ, -ая, -ое арыу-талыуҙы 
белмәүсе (белмәгән); неутомимый труженик 
арыу-талыуҙы белмәгән эшсән кеше

НЕУХбЖ ЕННЫ Й, -ая, -ое разг. ҡарал
маған, ташландыҡ, тәртипкә килтерелмәгән, яйға 
һалынмаған; неухоженный сад ҡаралмаған 
баҡса

НЁУЧ м\ разг. наҙан, томана; растй нёучем 
наҙан булып үҫеү

НЕУЧЕНЫЙ, -ая, -ое уҡымаған, белемһеҙ; 
неучёный человек уҡымаған кеше

НЕУЧТЙВОСТЬ ж әҙәпһеҙлек, ихтирам
һыҙлыҡ, әҙәпһеҙ ҡыланыш; проявлять неуч- 
тйвость әҙәпһеҙлек күрһәтеү

НЕУЧТИВЫЙ, -ая, -ое әҙәпһеҙ, тәртипһеҙ, 
ихтирамһыҙ; неучтйвый человек әҙәпһеҙ кеше; 
неучтйвое замечание әҙәпһеҙ иҫкәртмә

НЕУЙТНОСТЬ ж уңайһыҙлыҡ, яйһыҙлыҡ, 
йыйнаҡһыҙлыҡ, йәмһеҙ (ҡотһоҙ) булыу, ҡот-



һоҙлоҡ; неуютность комнаты бүлмәнең ҡот- 
һоҙлоғо

НЕУЮТНЫЙ, -ая, -ое уңайһыҙ, яйһыҙ, йый
наҡһыҙ, ҡотһоҙ, күңелгә ятмай торған, йәмһеҙ; 
неуютный дом ҡотһоҙ өй

НЕУЯЗВИМЫЙ, -ая, -ое 1. түҙемле, һүҙ 
күтәреүсән, сабыр; неуязвймое сердце түҙемле 
йөрәк 2 . нигеҙле, төплө, бәйләнерлек түгел, тел 
тейҙергеһеҙ; неуязвймое мнение төплө фекер 

НЕФЕЛИН м нефелин (минерал) 
НЕФЕЛЙНОВЫЙ, ая, ое 1. нефелин; не 

фелйновое производство нефелин етештереү 
2. нефелинлы; нефелйновое удобрение нефе 
линлы ашлама

НЕФРИТ I м нефрит (минерал)
НЕФРИТ II м; мед. нефрит (бөйөр шешеце) 
НЕФРЙТОВЫИ, -ая, -ое нефрит, нефрит 

...ы, нефриттан яһалған (эшләнгән); нефрито
вые слой нефрит ҡатлауҙары; нефрйтовая ваза 
нефрит(тан яһалған) ваза

НЕФТЕДОБЫВАЮЩИЙ, ая, ее нефть та 
быу ...ы; нефтедобывающая отрасль нефть та 
быу тармағы

НЕФТЕНАЛИВНОЙ, ая, ое нефть ...ы, 
нефть ташый торған; нефтеналивное судно 
нефть ташый торған судно, нефть судноһы 

НЕФТЕНОСНОСТЬ ж нефтле (нефть сыға 
торған) булыу; нефтеносность пласта ҡатлам
дың нефтле булыуы

НЕФТЕНОСНЫЙ, -ая, -ое нефтле, нефть та
была (сыға) торған; нефтеносные земли нефть 
табыла торған ерҙәр

НЕФТЕПЕРЕГОННЫЙ, -ая, -ое нефть ҡыуа 
торған, нефть ҡыуыу ...ы; нефтеперегонная ап
паратура нефть ҡыуыу аппараттары

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ, ая, ее
нефть эшкәртеү ...ы; нефтеперерабатывающий 
завод нефть эшкәртеү заводы

НЕФТЕПРОВОД м нефть үткәргес торбалар 
НЕФТЕПРОДУКТЫ ып. (ед. нефтепродукт

м) нефть продукттары (кәрәсин, бензин, мазут, 
вазелин һ.б.)

НЕФТЕПРОМЫСЕЛ м нефть промыслаһы 
(нефть таба һәм сытра торшн предприятие) 

НЕФТЕХРАНИЛИЩЕ с нефть һаҡлау уры
ны, нефть һаҡлағыс (ҡоролма)

НЕФТЬ ж нефть
НЕФТЙНИК м нефтсе (эшсе йәки белгес) 
НЕФТЯНОЙ, ая, ое нефть ...ы; нефтяная 

промышленность нефть сәнәғәте
НЕХВАТКА ж; разг. етмәү, етешмәү, ҡыҫын

ҡылыҡ, ҡытлыҡ; нехватка денег аҡса яғынан 
ҡыҫынҡылыҡ

НЕХИТРЫИ, -ая, -ое 1. хәйләһеҙ, бер ҡатлы; 
нехитрый человек хәйләһеҙ кеше 2. разг. ябай, 
ҡатмарлы түгел (булмаған), анһат, еңел; не
хитрое устройство ябай ҡоролма

НЕУЮТНЫЙ
НЕХОДОВОЙ, -ая, -ое разг. үтемһеҙ, үтмәҫ, 

үтмәй торған, һатылмай ятҡан; неходовой товар 
үтмәҫ тауар

НЕХОЖЕНЫЙ, -ая, -ое разг. кеше аяғы 
баҫмаған, кеше йөрөмәгән; нехоженые места ке
ше йөрөмәгән урындар

НЕХОРбШ ИЙ, -ая, -ее насар, яман, алама; 
нехорошая погода насар һауа торошо; нехо
роший взгляд яман ҡараш; нехорошая привычка
насар ғәҙәт

НЕХОРОШ б 1. нареч. насар; вестй себя не
хорошо үҙеңде насар тотоу 2. в знач. сказ., 
безл. насар, яҡшы түгел; так нехорошо былай 
насар 3. кому в знач. сказ., безл. (о самочувст
вии) насар, хәл (кәйеф) яҡшы түгел (ҡырылыу, 
төшөү); ему стало нехорошо уның кәйефе 
ҡырылды, хәле насарланып китте

НЁХОТЯ нареч. теләр-теләмәҫ, теләмәйенсә 
(генә); нехотя отвечать теләр-теләмәҫ яуап биреү

НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ж маҡсатҡа яуап 
бирмәү (тура килмәү), маҡсатҡа ярашлы бул
мау, кәрәкһеҙлек; нецелесообразность работы 
над рукописью ҡулъяҙма өҫтөндә эшләүҙең 
кәрәкһеҙлеге

НЕЦЕЛЕСООБРАЗНЫЙ, ая, ое маҡсатҡа 
яуап бирмәгән (тура килмәгән, ярашлы бул
маған), файҙаһыҙ, кәрәкһеҙ; нецелесообразная 
трата времени ваҡытты файҙаһыҙға әрәм итеү

НЕЦЕНЗУРНЫЙ, -ая, -ое 1. цензураһыҙ, 
цензуранан үтмәҫлек; нецензурные произве
дения цензуранан үтмәҫлек әҫәрҙәр 2. перен. 
әҙәпһеҙ, оятһыҙ, әшәке; нецензурные слова 
әҙәпһеҙ һүҙҙәр

НЕЧАЯННОСТЬ ж яңылышлыҡ, көтөлмә
гәнлек), көтмәҫтән (уйламаҫтан) булыу, көтөл
мәгән (хәл); нечаянность встречи көтөлмәгән ос
рашыу; по нечаянности аңғармаҫтан

НЕЧАЯННЫЙ, -ая, -ое 1. (ненамеренный) 
аңғармаҫтан, осраҡлы, абайламаҫтан; нечаянный 
выстрел аңғармаҫтан атып ебәреү 2. (неожидан
ный) көтөлмәгән, көтмәгән, ҡапыл булған, 
көтмәҫтән булған; нечаянная радость көтөлмәгән 
шатлыҡ

НЁЧЕГО I мест, с неопр. (в значении “нет 
ничего, что бы") юҡ, бер нәмә лә (ни ҙә) юҡ, 
бер нәмә лә (ни ҙә); нечего рассказывать 
һөйләргә бер нәмә лә юҡ ♦ нечего делать бер 
нәмә лә эшләп булмай, бүтән сара юҡ; нечего 
греха тайть йәшерен-батырын түгел, йәшереп то
раһы юҡ; нечего сказать әйтеп тораһы ла юҡ, 
һөйләп тә тораһы юҡ; от нечего делать эш юҡтан 
эш итеп (табып), эш юҡлыҡтан

НЁЧЕГО II в знач. сказ., с неопр.', разг. (не 
следует, незачем) ла/лә юҡ, ла/лә кәрәкмәй, 
ла/лә ярамай, ярамай, кәрәге юҡ, -маҫ/-мәҫ ине; 
об этом и думать нечего был турала уйлап то
раһы ла юҡ; нечего разговаривать һөйләшеүҙең 
кәрәге юҡ



НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. кеше кѳ 
сөнән (хәленән) килмәҫлек, кеше булдыра ал
маҫлыҡ, сиктән тыш ҙур; нечеловеческие 
усйлия сиктән тыш ҙур тырышлыҡ 2. (не свой
ственный человеку') кешегә хас булмаған, кеше
лекһеҙ, рәхимһеҙ, шәфҡәтһеҙ; нечеловеческие 
отношения между людьмй кешеләр араһындағы 
рәхимһеҙ мөнәсәбәттәр

НЕЧЕЛОВЕЧНЫЙ, -ая, -ое кешелекһеҙ, 
шәфҡәтһеҙ, рәхимһеҙ; нечеловечное обращение
рәхимһеҙ мөғәмәлә

НЕЧЕРНОЗЁМНЫЙ, -ая, -ое ҡара тупраҡлы 
булмаған, тупрағы ҡара булмаған; нечернозём
ная зона ҡара тупраҡлы булмаған зона

НЕЧЕСАНЫЙ, -ая, -ое таралмаған, туҙған, 
туҙғаҡ (сәс); нечёсаная голова туҙған баш

НЕЧЁСТНОСТЬ ж намыҫһыҙлыҡ, выж
данһыҙлыҡ, намыҫһыҙ (выжданһыҙ) булыу; 
уличйть в нечестности намыҫһыҙлығын фаш 
итеү

НЕЧЁСТНЫЙ, -ая, -ое намыҫһыҙ, выж
данһыҙ, инабатһыҙ, тоғролоҡһоҙ; нечестные 
люди выжданһыҙ кешеләр; нечестный поступок
намыҫһыҙ эш

НЁЧЕТ м\ разг. таҡ ♦ чёт и нёчет таҡмы, 
йопмо (уйын)

НЕЧЕТКИИ, -ая, -ое тоноҡ, асыҡ түгел, та
нымаҫлыҡ; нечёткий рисунок тоноҡ һүрәт

НЕЧЕТКОСТЬ ж тоноҡлоҡ, танымаҫлыҡ, 
асыҡ булмау; нечёткость изображения төшө 
рөлгән һүрәттең асыҡ булмауы

НЕЧЁТНЫЙ, ая, ое таҡ; нечётное число 
таҡ һан

НЕЧИСТОПЛОТНОСТЬ ж; прям., перен. 
бысраҡлыҡ, әшәкелек, шаҡшылыҡ, шапшаҡлыҡ; 
нечистоплотность поступка ҡылыҡтың быс 
раҡлығы

НЕЧИСТОПЛОТНЫЙ, ая, ое прям., пе
рен. бысраҡ, шаҡшы, әшәке; нечистоплотный 
человек әшәке кеше

НЕЧИСТОТА ж 1. бысраҡлыҡ; нечистота 
коридора коридорҙың бысраҡлығы 2. мн. нечи
стоты нәжес, йыуынтыҡ, ташландыҡ

НЕЧИСТЫЙ, -ая, -ое 1. керле, бысраҡ; не 
чйстая рубашка керле күлдәк; нечйстая посуда 
бысраҡ һауыт-һаба 2. (с примесью) саф (таҙа) 
түгел, ҡатнаш, сүпле, тоноҡ, саф тоҡомло бул
маған; нечйстая глйна ҡатнаш балсыҡ; нечйстая 
рожь сүпле арыш; нечйстый цвет тоноҡ төҫ; со
бака нечйстой породы саф тоҡомло булмаған эт 
3. (неточный — о произношении) таҙа (аныҡ) 
булмаған; нечйстый выговор бик үк аныҡ бул
маған әйтелеш 4. разг. (выполненный недоста
точно тщательно) еренә еткереп эшләнмәгән, 
насар; нечйстая работа еренә еткереп эшлән
мәгән эш 5. перен. (нечестный) алдаҡ, алдауға 
(хәйләгә) ҡоролған; нечйстые дела алдаҡ эштәр 
♦ нечйстый дух; нечйстая сйла прост, ен,

НИ
бәрей, шайтан; нечйстый на руку ҡулы кәкре 
(уғры, бур)

НЁЧИСТЬ ж собир.; разг. 1. фольк. ен-бә
рейҙәр), шайтан(дар); лесная нёчисть урман 
бәрейе 2. перен. (презренные, недостойные лю 
ди) хәшәрәт(тәр), ерәнес зат(тар); вражеская 
нёчисть дошман хәшәрәттәре

НЕЧЛЕНОРАЗДЕЛЬНОСТЬ ж аңлайыш 
һыҙлыҡ, аңлайышһыҙ (буталсыҡ) булыу; нечле
нораздельность речи телмәрҙең аңлайышһыҙ 
булыуы

НЕЧЛЕНОРАЗДЕЛЬНЫЙ, ая, ое бутал 
сыҡ, аңлайышһыҙ; нечленораздельная речь
аңлайышһыҙ телмәр

НЁЧТО мест, (что-то) ниҙер, нимәлер, бер 
нәмә, әллә нимә; нечто странное сәйер бер нәмә

НЕЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ж һиҙмәү(сән- 
лек), тоймау(санлыҡ); нечувствйтельность к 
холоду һыуыҡты һиҙмәү

НЕЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое һиҙмәҫ, 
тоймаҫ, һиҙмәүсән, тоймаусан; нечувствйтель- 
ный к красоте матурлыҡты тоймаусан

НЕШ ИРОКИЙ, -ая, -ое киң булмаған 
(түгел), тар (ғына); неширокая река киң бул
маған йылға

НЕШУТОЧНЫЙ, -ая, -ое разг. уйын түгел, 
әһәмиәтле (етди) генә; нешуточная болезнь етди 
ауырыу; нешуточные слова уйын һүҙҙәр түгел; 
нешуточное дёло уйын эш түгел

НЕЩАДНЫЙ, -ая, -ое рәхимһеҙ, аяуһыҙ, 
мәрхәмәтһеҙ, шәфҡәтһеҙ; нещадная месть 
аяуһыҙ үс

НЕЭКОНОМНЫЙ, -ая, -ое бәрәшән, иҫәпһеҙ 
(һаҡламай) тотона торған, әрәм-шәрәм; неэко
номная хозяйка бәрәшән хужабикә; неэко
номное расходование денег аҡсаны әрәм-шәрәм 
итеү

НЕЭТИЧНЫЙ, -ая, -ое әҙәпһеҙ, әхлаҡһыҙ; 
неэтйчный поступок әҙәпһеҙ ҡылыҡ

НЕЙВКА ж килмәү; неявка свидетелей
шаһиттарҙың килмәүе

НЕЙВСТВЕННЫЙ, -ая, -ое асыҡ күренмәгән 
(ишетелмәгән), насар ишетелгән, аңлайыш
һыҙ; неявственные звуки асыҡ ишетелмәгән 
тауыштар

НЕЙСНОСТЬ ж аңлайышһыҙлыҡ, аңла
йышһыҙ булыу, аныҡһыҙлыҡ, аныҡ (аңлайыш
лы) булмау; неясность слов һүҙҙәрҙең аңла- 
йышһыҙлығы

НЕЙСНЫЙ, -ая, -ое 1. аңлайышһыҙ; неясная 
мысль аңлайышһыҙ фекер 2. асыҡ булмаған 
(күренмәгән), һиҙелер-һиҙелмәҫ, беленер-бе
ленмәҫ, тоноҡ; неясные лйнии беленер-беленмәҫ 
һыҙыҡтар

НЕЙСЫТЬ ж һоро өкө
НИ I частица и союз 1. частица (для указа

ния на полное отсутствие чего-л. или для уси
ления отрицания) ғына/генә, д а /дә; не 
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ни
встретил ни одного человека бер генә кешене лә 
осратманым; в ведре нет ни одной капли воды
биҙрәлә бер тамсы ла һыу юҡ

2. частица (для усиления утвердительного 
смысла глагола, с которым употребляется) 
-ма/-мә, ғына/генә, -һын/-һен, ла/лэ; кого ни 
встретишь, все об этом говорят кемде генә ос 
ратма, бөтәһе лә ошо турала һөйләй

3. союз (для усиления отрицания при пере
числении однородных членов) да/дә, ҙа/ҙә, 
л а /лә, т а /тә; на небе ни месяца, ни звёзд күк 
йөҙөндә ай ҙа, йондоҙҙар ҙа юҡ ♦ ни жив ни 
мёртв ҡото осҡан кемдең', ни ответа ни привета 
от кого өнө лә, тыны ла юҡ; ни то ни сё ни ал
лаға, ни муллаға; ни ите, ни һөтө; ни два ни пол
тора ни ары, ни бире; ни-нй!; ни-ни-нй!: 1) һис 
тә ярамай!; 2 ) һис тә юҡ!, һис тә түгел!; ни гу-гу; 
ни слова ауыҙыңды ла асма; ни шагу бер аҙым 
да атлама

НИ II (в сочет. с предлогами является от
деляемой частью мест, “никто", “ничто", 
“никакой", “ничей") һис бер, бер да/дә; ни с 
кем не советоваться бер кем менән дә кәңәш
ләшмәү

НИБУДЬ частица (вносит значение 
неопределённости) да/дә булһа; кто-нибудь 
кем дә булһа; что-нибудь ни ҙә булһа, нимә лә 
булһа

НИВА ж 1. баҫыу, ҡыр; зелёные нйвы йәшел 
баҫыуҙар 2. чего, какая', перен., высок, майҙан, 
юл, ѳлкэ; трудиться на ниве просвещения 
мәғариф әлкәһендә хеҙмәт итеү

НИВЕЛИР м; геод. нивелир (прибор) 
НИВЕЛИРОВАТЬ сов., несов. 1. что', геод. 

нивелирлау; нивелйровать местность урынды 
нивелирлау 2. кого-что', перен., книжн. (урав
нять) тигеҙләү, айырмаһын күрһәтмәү (бөтө
рөү); нивелйровать особенности үҙенсәлектәр 
араһындағы айырманы күрһәтмәү

НИВЕЛИРОВАТЬСЯ 1. сов., несов.', книжн. 
тигеҙләнеү, айырма күренмәү (бөтөү); нивелйро 
вались различия айырмалар бөткән 2. только 
несов. страд, от нивелйровать

НИВЕЛИРбВКА ж 1. геод. см. нивелйро
вать 1; 2. книжн. см. нивелйровать 2, нивелйро 
ваться 1

НИВЕЛИРОВОЧНЫЙ, ая, -ое геод. ниве 
лирлау ...ы; нивелировочная рейка нивелирлау 
рейкаһы

НИВЕЛИРОВЩИК М  и НИВЕЛИРбВЩ И
ЦА ж нивелирлау оҫтаһы, нивелирлаусы

НИВХИ мн. нивхтар, нивх халҡы (Амур 
йылгаһының тцбәнге өлөшөндә һәм Сахалин 
утрауында йәшәгән халыҡ) / /  ед. нивх м нивх 
ир-аты; нйвхка ж нивх ҡатын-ҡыҙы

НЙВХСКИЙ, ая, ое нивх ...ы; нйвхский 
язык нивх теле

НИГДЁ нареч. бер ҡайҙа ла, бер ерҙә лә, бер 
урында ла, бер (һис) ҡайҙа; его нет нигде ул бер 
ерҙә лә юҡ

НИГИЛЙЗМ м нигилизм (1. X IX  б. 
60-сы йй. Рәсәйҙә дворян гөрөф-гәҙәттәренә 
ҡырҡа ҡаршы сыгыусы интеллигент-разночи- 
нецтар йцнәлеше 2. дөйөм ҡабул ителгән нор
маларҙы инҡар итец, ҡабул итмәц)

НИГИЛЙСТ м и НИГИЛЙСТКА ж ниги
лист, нигилизмды яҡлаусы

НИГИЛИСТЙЧЕСКИЙ и НИГИЛЙСТ 
СКИИ, -ая, -ое нигилистик, нигилистарса; ниги
листические взгляды нигилистик ҡараштар 

НИГРОЗИН м нигрозин (ҡара буяу) 
НИГРОЛ м\ хим. нигрол (нефть продукты) 
НИДЕРЛАНДСКИЙ, -ая, -ое нидерланд 

...ы, Нидерландия...ы; нидерландский язык ни
дерланд теле

НИДЕРЛАНДЦЫ мн. нидерландтар, нидер
ланд халҡы / /  ед. нидерландец м нидерланд 
ир-аты; нидерландка ж нидерланд ҡатын-ҡыҙы 

НИЖЕ 1. сраән. cm. от нйзкий и нйзко 
түбәнерәк, тәпәшерәк; сарай нйже дома һарай 
өйҙән тәпәшерәк 2. нареч. түбәнерәк, аҫтараҡ, 
түбәнгәрәк, аҫҡараҡ; смотрй нйже аҫҡараҡ ҡара 
3. предлог с род. п. (за пределами чего-л. по на
правлению вниз) түбән; мороз на пять градусов 
нйже нуля һалҡынлыҡ нулдэн биш градус түбән 
♦ нйже достоинства чьего кемдер өсөн түбәнсе
лек (булыу, күрһәтеү); нйже (всякой) крйтики 
иғтибарға лайыҡ түгел, телгә лә алырлыҡ түгел 

НИЖЕПОДПИСАВШ ИЙСЯ, аяся, ееся 
книжн. түбәндә ҡул ҡуйған; нижеподписавшие
ся члены комйссии түбәндә ҡул ҡуйған комис
сия ағзалары

НИЖ ЕСКАЗАННЫ Й, ая, ое книжн. 
түбәндә әйтелгән; нижесказанные слова түбәндә 
әйтелгән һүҙҙәр

НИЖЕСЛЁДУЮЩИЙ, ая, ее книжн. тү 
бәндәге; нижеследующее указание түбәндәге 
күрһәтмә

НИЖЕСТОЙЩИЙ, -ая, -ее түбәнге; ниже
стоящая организация түбәнге ойошма

НИЖЕУКАЗАННЫЙ, -ая, -ое книжн. түбән
дә күрһәтелгән; нижеуказанное положение тү
бәндә күрһәтелгән положение

НИЖЕУПОМЙНУТЫЙ, ая, ое книжн. 
түбәндә әйтелгән (иҫкә алынған); нижеупомяну
тый случай тубәндә иҫкә алынған ваҡиға (осраҡ) 

нижнии, -яя, -ее 1. түбәнге, аҫҡы; нйжний 
этаж аҫҡы ҡат 2. эске; нйжнее бельё эске кейем 
3. түбән, түбәнге; нйжнее течение рекй йыл 
ганың түбәнге ағымы ♦ нйжняя палата полит. 
түбәнге палата (парламентта)

НИЗ м 1. (нижняя часть) түбән, аҫ, түбәнге 
(аҫҡы) өлөш, түбән (аҫ) яҡ; низ вагонов вагон
дарҙың аҫты 2. мн. низы; разг. (низшие слои об
щества) түбән(ге) ҡатлам, иҙелеүсе синыфтар;



НИКАК
опираться на низы общества йәмғиәттең түбән 
ҡатламдарына таяныу 3. мн. низы; муз. түбән 
(ҡалын) тауыштар

Н И З... (нис...) приставка', хәрәкәттең аҫҡа 
(тцбәнгә) ҡарай йцнәлешен кцрһәтә, мәҫ., низ
вергнуть өҫтән аҫҡа ташлау; низрйнуться аҫҡа 
ташланыу

НИЗАТЬ несоә. теҙеү (епкә, тимерсыбыҡҡа 
һ.б.)-, низать бусы мунсаҡ теҙеү

НИЗАТЬСЯ несов. теҙелеү; из жемчуга 
нижется ожерелье ынйынан мунсаҡ теҙелә 

НИЗВЕРГАТЬ несов. см. низвергнуть 
НИЗВЕРГАТЬСЯ несов. 1 .см .  низвергнуть

ся; с высоты низвергается водный поток юғары
нан һыу шарлауығы шарлап төшә 2. страд, от 
низвергать

н и з в ё р г н у т ь  сов.', книжн. 1. что атып 
бәреү, аҡтарып (тәгәрләтеп) ырғытыу (тө
шөрөү), аҫҡа ташлау; низвергнуть камни с горы 
тауҙан таштар тәгәрләтеп төшөрөү 2. перен. ҡо
латыу, ҡолатып (бәреп) төшөрөү; низвергнуть 
правйтельство хөкүмәтте бәреп төшөрөү

НИЗВЕРГНУТЬСЯ сов.', книжн. аҡтарылып 
(ауып) төшөү

НИЗИНА ж^уйһыу (уйпат) ер 
низиннын, -ая, -ое уйһыу, уйпат; ни 

зйнные луга уйһыу болондар
НИЗКИН, ая, ое 1. (невысокий) тәбәнәк, 

тәпәш; человек нйзкого роста тәбәнәк буйлы ке
ше 2. (небольшой) түбән; нйзкие цены түбән 
хаҡ(тар) 3. (плохой по качеству) түбән; сйтец 
нйзкого качества түбән сифатлы ситса 4. (бесче
стный) алама, яман, түбән; нйзкий поступок 
яман ҡылыҡ 5. (неродовитый) түбән, түбән(ге) 
(ҡатлам); нйзкое сословие түбән ҡатлам 6. муз. 
ҡалын; нйзкий голос ҡалын тауыш ♦ нйзкий по
клон түбәнселек менән (ололап) баш эйеү

НИЗКО нареч. 1. түбән, түбәндән; опустйться 
нйзко түбән төшөү 2. түбән, намыҫһыҙ; поступйть 
нйзко намыҫһыҙ ҡылыҡ ҡылыу 3. ҡалын; голос 
звучйт нйзко тауыш ҡалын булып сыға ♦ нйзко 
кланяться түбәнселек менән (ололап) баш эйеү 

ннзковбльтный, -ая, -ое түбән вольтлы; 
низковольтная дуга түбән вольтлы дуға

НИЗКОЛЕГИРОВАННЫЙ, ая, ое әҙ ҡа 
тыштырылған (ҡушылған); низколегйрованная 
сталь башҡа металдар әҙ ҡатыштырылған ҡорос 

НИЗКООПЛАЧИВАЕМЫЙ, ая, ое түбән 
хаҡлы; низкооплачиваемая работа түбән хаҡ 
лы эш

НИЗКОПОКЛОННИК м ярамһаҡланыусы, 
ялағай, юха, әпкәләй; презирать низкопок
лонника ялағайға ерәнеп ҡарау

НИЗКОПОКЛбННИЧАТЬ несоә. ярамһаҡ 
ланыу, ялағайланыу, әпкәләйләнеү

НИ ЗКО ПО КЛбНСТВО и НИЗКОПОК  
ЛбННИЧЕСТВО с ярамһаҡлыҡ, ялағайлыҡ, 
тәрилкә тотоу, әпкәләйлек

НИ ЗКОПОКЛбНСТВОВАТЬ несов. см.
низкопоклонничать

НИЗКОПРбБНЫ Й, ая, ое 1. (о золоте, се
ребре) түбән пробалы; низкопробное серебро 
түбән пробалы көмөш 2. перен., разг. (плохой) 
насар, түбән сифатлы; низкопробный рассказ
насар ғына хикәйә

НИЗКОРбСЛЫ Й, -ая, -ое тәбәнәк, ҡыҫҡа 
буйлы, тәпәш, ҡарһаҡ; низкорослое дерево 
тәпәш ағас; низкорослый человек ҡарһаҡ кеше 

НИЗКОСбРТНЫ Й, -ая, -ое түбән сортлы 
(сифатлы); низкосортная ткань түбән сифатлы 
туҡыма

НИЗЛАГАТЬ несов. см. низложить 
НИЗЛАГАТЬСЯ несоә. страд, от низлагать
НИЗЛОЖИТЬ сов.', книжн. 1. кого тәхеттән 

ҡолатыу, (власть башынан) төшөрөү; низложйть 
президента президентты (властан) төшөрөү 
2. что\ перен. төшөрөү; низложйть авторитет 
чей-л. берәйһенең абруйын төшөрөү

НИЗМЕННОСТЬ ж 1. уйһыулыҡ; приозёр
ная нйзменность күл буйындағы уйһыулыҡ 
2. перен. түбәнлек, әшәкелек; нйзменность же
ланий теләктәрҙең түбәнлеге

НЙЗМЕННЫЙ, -ая, -ое 1. уйһыу, уйпат; 
нйзменная местность уйһыу ер 2. перен. түбән, 
әшәке; нйзменные побуждения әшәке ниәттәр 

ннзовбй, -ая, -ое 1. түбәндән иҫкән, түбән 
ерҙәрҙә үҫкән, түбәндә булған; низовой ветер 
түбәндән иҫкән ел; низовая трава түбән ерҙәрҙә 
үҫә торған үлән 2. йылға тамағына яҡын урын
лашҡан; низовые города йылға тамағына яҡын 
урынлашҡан ҡалалар 3. түбәнге, башланғыс; ни
зовые организации түбәнге ойошмалар 4. урын
дағы; низовая печать урындағы матбуғат

Н И ЗбВЬЕ с түбәнге ағым (яҡ, өлөш), тамаҡ; 
низовье рекй йылға тамағы

ннзбк м\ спец. аҫты, аҫҡы өлөшө, осо; ни
зок шкафа шкаф аҫты; низкй брюк салбар ба
лағының осо

НЙЗОМ нареч. аҫтан, түбәндән, аҫҡы юл 
менән; ёхать нйзом аҫҡы юл менән барыу

НИЗОСТЬ ж аламалыҡ, яманлыҡ, әшәкелек, 
ҡәбәхәтлек; низость содеянного эшләнгән эштең 
әшәкелеге

низшии, -ая, -ее 1. преәосх. cm. от нйз
кий 2 , 3 иң түбән; нйзший сорт иң түбән сорт 
2. (простейший) түбән төҙөлөшлө; нйзшие рас
тения түбән төҙөлөшлө үҫемлектәр 3. (младший 
по положению) түбән; нйзшее звание түбән 
дәрәжә 4. (начальный — об образовании) баш
ланғыс; нйзшее образование башланғыс белем 
5. (неродовитый) түбән; нйзшее сословие түбән 
ҡатлам

НИКАК I нареч. бер нисек тә, һис тә, һис 
бер; никак не могу заснуть бер нисек тә йоҡлап 
китә алмайым ♦ никак нет һис тә юҡ, һис тә 
түгел (тцбәнселек менән яуап биргәндә)



НИКАК
НИКАК II частица', прост. (кажется, как 

будто) әллә, ахырыһы, бугай; ты заболел ни
как? һин әллә ауырып киттең?

НИКАКОЙ, -ая, -ое мест. 1. (ни один) һис 
тә, һис бер, (һис) бер ниндәй (ҙә), һис бер 
төрлө, бер төрлө лә; нет никакого сомнения бер 
ниндәй ҙә шик юҡ; он никакой не врач ул һис 
тә врач түгел 2. в знач. прил.; разг. (плохой) 
бер нәмәгә яраҡһыҙ, бер нигә лә ярамай торған, 
насар, эшкинмәгән; шахматист он никакой ул 
бер нәмәгә яраҡһыҙ шахматсы ♦ без никаких!; 
и (больше) никакйх! әйткән-бөткән!, бөттө-кит- 
те!; никакой не һис тә түгел; никакйх гвоздей 
см. гвоздь

НИКЕЛЕВЫЙ, -ая, -ое никель ...ы; никеле
вая руда никель мәғдәне

НИКЕЛИН м никелин (1. мин. никелле ҡы
ҙыл колчедан 2. баҡыр, никель һәм марганец 
иретмәһе)

НИКЕЛИРОВАНИЕ с см. никелировать 
НИКЕЛИРОВАННЫЙ, ая, ое 1. прич. от 

никелировать 2. прил. никелле, никель йүгер
телгән (ялатылған); никелированные ложки ни
кель йүгертелгән ҡалаҡтар

НИКЕЛИРОВАТЬ сов., несов. что ни
келләү, никель йүгертеү (ялатыу); никелировать 
детали деталдәрҙе никелләү

НИКЕЛИРОВАТЬСЯ несов. страд, от ни
келировать

НИКЕЛИРОВКА ж см. никелировать 
НИКЕЛИРОВОЧНЫЙ, ая, ое никелләй

торған, никелләү ...ы; никелировочные работы
никелләү эштәре

НИКЕЛЬ м никель (химик элемент, ме
талл)

НИКЛЫИ, -ая, -ое разг. һулыған, һалынған, 
шиңгән; нйклая трава шиңгән үлән

НИКНУТЬ несов. 1. һалыныу, шиңеү, шиңеп 
һалынып төшөү, һулыу, бөгөлөү; трава нйкнет 
үлән һулый 2. перен. кәмеү, бөтә (кәмей) барыу; 
свет нйкнет яҡтылыҡ кәмей бара

НИКОГДА нареч. һис бер ваҡытта ла, (һис) 
бер ҡасан да; он никогда больше не приедет ул 
башҡа бер ҡасан да килмәйәсәк ♦ как никогда 
бер ваҡытта ла булмағандай

НИКОЙ: никоим образом (һис) бер нисек тә, 
бер нисек итеп тә, һис бер хәлдә лә

НИКОТИН м никотин (тәмәкеләге агыулы 
матдә)

НИКОТЙННЫЙ и НИКОТЙНОВЫЙ, ая,
-ое никотин ...ы; никотинный запах никотин еҫе; 
никотиновая кислота никотин кислотаһы

никтО мест. 1. (ни один) бер кем дә, һис 
кем дә, берәү ҙә; никто не приходйл бер кем дә 
килмәне 2. в знач. сущ. никтб м нескл.; разг. 
бер кем дә түгел, туған тейешле түгел; он мне 
никтб ул минең бер кемем дә түгел

НИКУДА нареч. бер ҡайҙа ла, бер ергә лә, 
һис ҡайҙа; никуда он не пойдёт ул бер ергә лә 
бармаясаҡ ♦ никуда не годный бер нәмәгә лә 
яраҡһыҙ (эшкинмәй, ярамай); никуда не годйтся 
бер нәмәгә лә ярамай

НИКУДЫШНЫИ, -ая, -ое прост, бер нәмәгә 
(лә) яраҡһыҙ, насар; никудышная работа бер 
нәмәгә (лә) яраҡһыҙ эш

НИКЧЕМНОСТЬ ж; разг. файҙаһыҙ (кәрәк
һеҙ) булыу, яраҡһыҙлыҡ; никчёмность разго
воров һөйләшеү(ҙәр)ҙең файҙаһыҙ булыуы 

НИКЧЁМНЫЙ, -ая, -ое разг. файҙаһыҙ, 
кәрәкһеҙ, яраҡһыҙ, кәрәкмәгән, кәрәге булмаған; 
никчёмная работа кәрәге булмаған эш

НИМАЛО нареч. һис тә, бер ҙә, аҙ ғына ла, 
саҡ ҡына ла; это событие нимало его не уди- 
вйло был ваҡиға уны һис тә ғәжәпләндермәне 

НИМБ м нимб (иконаларҙагы, антик һын
дарҙың башы тирәһендәге тцңәрәк нур)

НИМФА ж нимфа (грек мифологияһында 
тәбигәт көстәрен кәцҙәләндергән ҡатын 
ҡиәфәтендәге алла); речная нимфа йылға 
нимфаһы

НИОТКУДА нареч. бер ҡайҙан да, бер ерҙән 
дә, һис ҡайҙан, һис бер ерҙән; ниоткуда не жду 
вестей бер ерҙән дә хәбәр(ҙәр) көтмәйем

НИПОЧЁМ нареч. в знач. сказ.; разг. бер ни 
түгел (тормай), зарарһыҙ, зарары (зыяны) юҡ; 
морозы ему нипочём уның өсөн һыуыҡ бер ни 
түгел

НИППЕЛЬ м ниппель (металл кәбәк); вело
сипедный нйппель велосипед ниппеле

НЙППЕЛЬНЫИ , -ая, -ое ниппель ...ы; 
ниппельная часть радиатора радиаторҙың нип 
пель өлөшө

Н И С... приставка см. низ...
НИСКОЛЬКО нареч. бер ҙә, һис тә; он ни

сколько не устал ул бер ҙә арымаған
НИСПАДАТЬ несов.; книжн. һалынып тө

шөү (тороу)
НИСПРОВЕРГАТЬ несов. см. ниспро

вергнуть
НИСПРОВЕРГАТЬСЯ несов. страд, от 

ниспровергать
НИСПРОВЁРГНУТЬ сов.; книжн. 1. ауҙа

рыу, ауҙарып (түбән) төшөрөү; ниспровергнуть 
статую статуяны ауҙарыу 2. перен. (свергнутъ) 
власть башынан төшөрөү, ҡолатыу, абруйын 
төшөрөү; ниспровергнуть реакционеров реакци 
онерҙарҙы ҡолатыу

НИСТАГМ м; мед. нистагм (кцҙ алмаһының 
бер яҡтан икенсе яҡҡа йыш-йыш ихтыярһыҙ 
хәрәкәт итеце)

нисходйщий, -ая, -ее 1. прич. от нисхо- 
дйть 2. прил. (ҙурҙан бәләкәйгә табан) кәмеп 
барған, төшә (түбәнәйә) барыусы ♦ нисходящее 
ударение лингв, түбәнәйә барыусы баҫым



НИТЕВИДНЫЙ, -ая, -ое еп һымаҡ (кеүек), 
епкә оҡшаған; нитевйдный червь еп һымаҡ 
селәүсен

НИТКА ж 1. еп; нйтка с иголкой энә менән 
еп 2. чего, какая теҙмә, еп; две нйтки жемчуга 
ике теҙмә ынйы ♦ до (последней) нйтки
бөтөнләй, тулыһынса; до последней нйтки обо
брать бер нәмәһеҙ ҡалдырыу, талап (алдап) 
алып бөтөрөү; до нйтки сберечь тулыһынса 
һаҡлау; до нйтки промокнуть лыс һыу булыу, 
ҡоро ер ҡалмау

НИТОЧКА ж\ уменъш. от нйтка и нить 
ҡыҫҡа (нәҙек) еп ♦ по нйточке разобрать 
энәһенән ебенә (тиклем) тикшереү

НЙТОЧНЫЙ, ая, ое еп, еп ...ы; нйточное 
производство еп етештереү

НИТРАТ м; хим. нитрат (азот кисло
таһының тоҙо)

НИТРАТНЫЙ, -ая, -ое нитратлы; нитратные 
солончаки нитратлы татырлауыҡ

НИТРИТ м; хим. нитрит (азотлы кислота
ның тоҙо)

НИТРОГЛИЦЕРИН м\ мед., хим. нитрогли
церин (глицерита азот һәм көкөрт кислотала
ры ҡушып яһалган май һымаҡ шыйыҡса)

НИТРОГЛИЦЕРИНОВЫЙ, -ая, -ое нитро
глицеринлы ...ы; нитроглицериновый порох ни
троглицеринлы дары

НИТЧАТЫИ, ая, ое бот., зоол. еп һымаҡ, 
епкә оҡшаған; нйтчатый червь еп һымаҡ 
селәүсен

НИТЬ ж 1. еп; капроновая нить капрон еп 
2. чего, какая еп, теҙмә; коралловая нить 
мәрйен еп 3. чего', перен. теҙмә, еп, юл; нйти 
дружбы дуҫлыҡ ептәре; нить жйзни тормош 
юлы; нить воспоминаний иҫтәлектәр теҙмәһе 

НИТЯНЫЙ, -ая, -ое еп, ептән эшләнгән 
(һуғылған, бәйләнгән); нйтяные перчатки ептән 
бәйләнгән бирсәткә

НИЦ нареч.', книжн. йөҙ түбән; пасть ниц йөҙ 
түбән йығылыу

НИЧЕГб нареч.', разг. 1. (довольно сносно) 
ярайһы ғына, арыу ғына, она учйлась ничего ул 
яҡшы ғына уҡыны 2. в знач. сказ, (довольно хо
рошо) разг. яман түгел, ярайһы ғына; дом у не
го ничего уның йорто ярайһы ғына 3. в знач. 
сказ, (всё равно) зарар юҡ, барыбер, ярай, 
ярар; пусть придёт, ничего килә бирһен, зарар 
юҡ ♦ ничего подобного һис тә улай түгел

НИЧЕГОНЕДЁЛАНИЕ с; разг. бушҡа ваҡыт 
уҙғарыу, эшләмәү, эшһеҙ ятыу, эт һуғарыу 

НИЧЁЙ, -ья, -ьё мест. 1. (никому не при
надлежащий) бер кемдеке (берәүҙеке) лә түгел, 
эйәһеҙ, хужаһыҙ; эти вещи ничьй был нәмәләр 
бер кемдеке лә түгел 2. (чей бы то ни было) 
(һис) бер кемдең дә, берәүҙең дә; не нужно ни 
чьйх советов бер кемдең дә кәңәше кәрәк түгел

НИЩЕНСТВО
3. в знач. сущ. ничья ж\ спорт, бер яҡтың да 
еңмәүе; согласйться на ничью бер яҡтың да 
еңмәүенә килешеү

НИЧЁЙНЫЙ, -ая, -ое разг. см. ничей 2 , 3
НИЧКОМ нареч. йөҙ түбән; лечь ничком йөҙ 

түбән ятыу
НИЧТб мест. 1. (ни один, никакой пред

мет) бер нәмә лә, бер ни ҙә, һис нәмә, һис бер 
нәмә, һис ни; его ничто не интересует уны бер 
нәмә лә ҡыҙыҡһындырмай; ни о чём не думать 
бер нәмә тураһында ла уйламау 2. в знач. сущ. 
ничто с нескл. бер кем дә түгел, бер нәмә лә 
түгел; он по сравнению с другйми ничто ул, 
башҡалар менән сағыштырғанда, бер кем дә 
түгел ♦ ничего не значить бер нәмәгә лә тормау; 
ничего не поделаешь бер ни ҙә эшләп булмай; 
ничего не скажешь бер ни ҙә әйтеп булмай; ни
чего не стоит с неопр. бер ни түгел, бик анһат; 
из ничего (сделать, получить и т.п.) юҡтан бар 
итеү; ни во что не ставить (считать) кого бер 
кем менән иҫәпләшмәү, бер кемде һанламау, 
(ихтирам итмәү); ни за что бөтөнләй, бер ҡасан 
да, һис тә; ни к чему кәрәге юҡ; ни при чём ҡат
нашы (ҡыҫылышы) юҡ; ни с чем уйтй (остаться, 
вернуться и т.п.) буш (бер ниһеҙ) китеү (ҡалыу, 
ҡайтыу һ.б.)

НИЧТбЖЕ: ничтбже сумняся (сумняшеся)
шутл. һис тә икеләнмәйенсә, шикләнмәйенсә 

НИЧТбЖЕСТВО с 1. түбәнлек; ничтбжест 
во мыслей уйҙарҙың түбәнлеге 2. түбән (ваҡсыл) 
кеше, меҫкен

НИЧТбЖНОСТЬ ж 1. бик бәләкәй (аҙ, ваҡ, 
әһәмиәтһеҙ) булыу; ничтожность суммы аҡса
ның бик аҙ булыуы 2. см. ничтожество 2

ничтбжный, -ая, -ое 1. (очень малый) 
бик бәләкәй, кескәй, бик аҙ (ваҡ); ничтожные 
потери бик аҙ юғалтыуҙар 2. (незначительный) 
бик бәләкәй, ваҡ, әһәмиәтһеҙ, юҡ дәрәжәһендә; 
ничтбжный вопрос әһәмиәтһеҙ мәсьәлә 3. (жал
кий — о человеке) түбән, меҫкен; ничтбжный 
человек түбән кеше

НИЧУТЬ нареч.', разг. саҡ ҡына ла, аҙ ғына 
ла, бер ҙә, һис тә; ничуть не обйделся ул саҡ 
ҡына ла үпкәләмәне ♦ ничуть не бывало һис юҡ, 
һис улай түгел

ЕГИПТА ж ниша (стеналагы уйым)
НИЩАТЬ несоә. хәйерселәнеү, бөлгөнлөккә 

төшөү, фәҡирләнеү
НИЩЕНКА ж хәйерсе, теләнсе 
НЙЩЕНСКИЙ, -ая, -ое 1. ярлы, фәҡир; 

нйщенское существование фәҡир йәшәү 2. пе
рен. (ничтожно малый) бик бәләкәй; нищен
ская зарплата бик бәләкәй эш хаҡы

НИЩЕНСТВО с 1. хәйерселек, теләнселек, 
фәҡирлек; жить нищенством хәйерселектә йәшәү 
2. хәйерселек; годы нищенства хәйерселек йыл
дары



НИЩЕНСТВОВАТЬ
НИЩЕНСТВОВАТЬ несов. 1. хәйерселәү, 

хәйер һорау 2 . ярлылыҡта (хәйерселектә) йә
шәү; нйщенствовать долго хәйерселектә оҙаҡ 
йәшәү

НИЩЕТА ж 1. хәйерселек, ярлылыҡ; жить в 
нищете хәйерселектә йәшәү 2. перен. ярлылыҡ; 
духовная нищета рухи ярлылыҡ 3. собир. ярлы
лар, фәҡирҙәр, хәйерселәр

нищии, -ая, -ее 1. хәйерсе; нйщий старше 
хәйерсе ҡарт 2. в знач. сущ. нйщий м и нйщая 
ж хәйерсе, хәйер һорап йәшәүсе 3. (бедный) яр
лы; нйщее сословие ярлы ҡатлам 4. перен. яр
лы; нйщие духом рухи яҡтан ярлылар

НО I союз (соединяет предложения или 
члены предложения, выражая противопос
тавление, ограничение) 1. әммә, ләкин, мәгәр; 
дома новы, но предрассудки стары йорттар 
яңы, әммә хөрәфәттәр иҫке 2. в знач. сущ. но 
с нескл. ләкин; однако здесь есть одно малень
кое “но” әммә бында бер бәләкәй генә “лә
кин” бар

НО II межд. 1. на-а-а (ат ҡыуғанда) 2. обыч
но с повторением но-но ну-ну (киҫәтец, 
ҡурҡытыу өсөн ҡулланыла)

НОВАТОР м новатор, яңылыҡ индереүсе; 
новаторы производства производство нова
торҙары

НОВАТОРСКИЙ, -ая, -ое новатор ...ы, нова
торлыҡ ...ы, новаторҙарса; новаторские дела но
ваторлыҡ идеялары; новаторское отношение к 
труду хеҙмәткә новаторҙарса ҡараш

НОВАТОРСТВО с новаторлыҡ, яңылыҡ; но
ваторство рабочих эшселәрҙең новаторлығы 

НОВАЦИЯ ж; книжн. яңылыҡ 
НОВЁЛЛА I ж; лит. новелла (ҡыҫҡа 

хикәйә)
НОВЁЛЛА II ж; юр. новелла, өҫтәмә (закон- 

дар йыйынтығына, уставҡа һ.б. индерелгән иң 
һуңғы өҫтәмә)', налоговые новеллы һалым ту
раһындағы новеллалар

НОВЕЛЛИСТ м новелласы, ҡыҫҡа хикәйәләр 
яҙыусы

НОВЕЛЛИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое новелла 
...ы; новеллистическая краткость новелла 
ҡыҫҡалығы

НОВЕНЬКИЙ, -ая, -ое 1. ласк, от новый 1; 
новенький костюм өр-яңы костюм 2. в знач. 
сущ. новенький м и новенькая ж; разг. яңы 
кеше

НОВИЗНА ж яңылыҡ; новизна идей идея
ларҙың яңылығы

НОВИНКА ж яңылыҡ, яңы сыҡҡан нәмә; 
книжные новинки яңы сыҡҡан китаптар ♦ в но
винку что яңылыҡ

новичбк м\ разг. яңы кеше; он в науке но
вичбк фән әлкәһендә ул яңы кеше

НОВОБРАНЕЦ м новобранец (яңы ғына 
хәрби хеҙмәткә алынған кеше)

НОВОБРАЧНЫЙ, -ая, -ое 1. яңы ғына 
өйләнгән (өйләнешкән, никахлашҡан); ново
брачная пара яңы ғына өйләнешкән пар 2. в 
знач. сущ. новобрачный м яңы ғына өйләнгән; 
новобрачная ж яңы ғына кейәүгә сыҡҡан; ново
брачные мн. яңы ғына өйләнешкән кешеләр 

НОВОВВЕДЕНИЕ с яңылыҡ; принять ново
введение яңылыҡ ҡабул итеү

НОВОЕОДНИЙ, яя, ее яңы йыл . ..ы; ново 
гбдний подарок Яңы йыл бүләге

НОВОИСПЕЧЁННЫЙ, ая, ое шутл. яңы 
ғына яҙылған (сыҡҡан, баҫылған, булған); ново
испечённая кнйга яңы ғына баҫылып сыҡҡан ки
тап; новоиспечённый доктор яңы ғына доктор 
булған кеше

НОВОКАИН м; мед. новокаин (дарыу) 
НОВОКАЙНОВЫЙ, ая, ое 1. новокаин 

...ы; новокайновый раствор новокаин иретмәһе 
2. новокаинлы; новокайновые препараты ново 
каинлы препараттар

НОВОЛУНИЕ с яңы ай, ай башы 
новомбдный, -ая, -ое 1. яңы мода буй

ынса -ған/-гән; новомодное платье яңы мода 
буйынса тегелгән күлдәк 2. неодобр. яңы ғына 
модаға инеп киткән; новомодные словечки яңы 
ғына модаға инеп киткән һүҙҙәр

НОВООБРАЗОВАНИЕ с яңы барлыҡҡа 
килгән нәмә; новообразование минералов яңы 
барлыҡҡа килгән минералдар; словесные ново
образования яңы барлыҡҡа килгән һүҙҙәр

НОВООБРАЩ ЁННЫЙ, -ая, -ое 1. яңы 
дингә күскән 2. в знач. сущ. новообращённый м 
и новообращённая ж яңы дингә күскән кеше 

НОВОПРИБЫВШИЙ, -ая, -ее яңы килгән; 
новоприбывший гость яңы (ғына) килгән ҡунаҡ 

н о в о п р и е з ж и й , -ая, -ее яңы килгән (ат
та, машинала һ.б.)

НОВОРОЖ ДЁННЫ Й, -ая, -ое 1 . яңы
тыуған 2. в знач. сущ. новорождённый и разг. 
новорожденный м, новорождённая и разг. ново
рожденная ж яңы тыуған бала

НОВОСЕЛ м яңы өйгә күскән кеше, яңы 
урынға күсеп ултырған кеше

НОВОСЁЛЬЕ с өй туйы; пригласить на ново
селье өй туйына саҡырыу

НОВОСТРбЙКА ж 1. яңы төҙөлгән йорт 
(ҡоролма); шкбла-новострбйка яңы төҙөлгән 
мәктәп 2. яңы төҙөлөш (ҡоролош); работать на 
новостройке яңы төҙөлөштә эшләү

НбВОСТЬ ж 1. яңылыҡ; новости науки и 
техники фән һәм техника яңылыҡтары 2. яңы 
хәбәр(ҙәр), яңылыҡтар; последние новости һуң
ғы хәбәрҙәр

НОВОТЕЛ м; с.-х. һыйырҙың быҙаулау (яңы 
быҙаулаған) ваҡыты (осоро)

НОВОТЕЛЬНАЯ ж; с.-х. яңы быҙаулаған; 
новотельная корова яңы быҙаулаған һыйыр 
(яңы ғына йәки тәцгә, беренсегә быҙаулаған)



НОМИНАТИВНЫЙ
НОВОЙВЛЕННЫЙ, -ая, -ое книжн., upon. 

яңы ғына барлыҡҡа (донъяға) килгән, өр-яңы; 
новоявленный пророк өр-яңы әүлиә

НбВШЕСТВО с яңылыҡ; внедрение тех
нических новшеств техник яңылыҡтар индереү 

нбвый, -ая, -ое 1. ө разн. знач. яңы; новое 
платье яңы күлдәк; нбвый сорт яңы сорт; нбвый 
учйтель яңы уҡытыусы; нбвый урожай яңы 
уңыш 2. в знач. сущ. новое с яңылыҡ; поиски 
нового яңылыҡ эҙләү ♦ Нбвый год Яңы йыл; 
новое слово е чём яңылыҡ, яңы һүҙ; новая эко
номическая политика см. нэп

НОВЬ ж ҡыртыш, сиҙәм; ковылистая новь 
ҡылғанлы сиҙәм

НОГА ж; ө разн. знач. аяҡ; правая нога уң 
аяҡ; нога стола өҫтәл аяғы ♦ в ногах аяҡ осон
да; на ногах аяҡ өҫтөндә, аяҡ үрә; вверх ногами 
баш түбән; нога за ногу (идтй, тащйться и т.п.) 
бик әкрен (аяҡтарҙы көскә һөйрәп) барыу; едва 
(еле) ноги держат (носят) кого көскә йөрөй; но 
гй не будет чьей аяҡ та баҫмаясаҡ; ног под со
бой не слышать (не чуять и т.п.) шатлыҡтан 
түбә күккә тейеү, шатлыҡтан аяҡ ергә теймәү; ни 
ногой к кому или куда аяҡ баҫмау, эҙе булмау; 
с ног до головы баштан-аяҡ, тотош; ноги не 
держат кого аяғында баҫып тора алмай; нога не 
ступала кого, чья, где, куда кеше (әҙәм) аяғы 
баҫмаған {ер, урын)

НОГАИСКИИ, -ая, -ое нуғай ...ы; ногайский 
язык нуғай теле

НОГАЙЦЫ мн. нуғайҙар, нуғай халҡы / /  ед. 
ногаец м нуғай ир-аты; ногайка ж нуғай 
ҡатын-ҡыҙы

ноготкбвый, -ая, -ое пәйғәмбәр тырнағы 
...ы, тырнаҡ гөл ...ы; ноготковые цветки
пәйғәмбәр тырнағы сәскәләре

ноготбк м 1. уменьш.-ласк. от ноготь 
2. мн. ноготкй {календула) пәйғәмбәр тырнағы, 
тырнаҡ гөл

нбготь м тырнаҡ; подстричь ногти тыр
наҡтарҙы ҡырҡыу ♦ с нбготь; с ноготбк бармаҡ 
башы хәтле генә; ногтя его не стоит уның тыр
нағына ла тормай

НОГТЕВбЙ, -ая, -ое тырнаҡ ...ы; ногтевая 
щётка тырнаҡ щеткаһы

НбЕВ: Нбев ковчёг Нух кәмәһе 
НОЖ м бысаҡ; широкий нож яҫы бысаҡ 

♦ без ножа зарезать бысаҡһыҙ һуйыу; быть на 
ножах с кем кем менәндер бысаҡҡа бысаҡ бу
лыу (килеү); нож в сердце кому йөрәккә уҡ (бу
лып ҡаҙалыу)

НО Ж ЕВбЙ, -ая, -ое бысаҡ ...ы; ножевой че
ренок бысаҡ һабы; ножевая рана бысаҡ яраһы 

НбЖ ЕНЬКА ж; разг., уменьш.-ласк. от нога 
Н бЖ И К  м бәке, бысаҡ; перочйнный нбжик 

ҡәләм ослай торған бәке
Н бЖ К А  ж 1. уменьш.-ласк. от нога; 

прыгать на одной ножке һыңар аяҡта һикереү

2. {у мебели) аяҡ; ножка стула ултырғыс аяғы
3. {стебель) һап, һабаҡ; ножка одуванчика 
бәпембә һабағы

нбжницы только мн. 1. ҡайсы; порт
новские нбжницы бесеүсе (тегенсе) ҡайсыһы 
2. перен. айырма; нбжницы в оплате труда 
эшләнгән эшкә түләүҙәге айырма

НОЖНИЧНЫЙ, ая, ое ҡайсы . ..ы; нбжнич 
ные лёзвия ҡайсы йөҙө

НОЖНОЙ, ая, ое аяҡ ...ы; ножная машйна 
аяҡ машинаһы

НОЖНЫ и НОЖНЫ только мн. ҡын; 
вынуть кинжал из нбжен ҡындан хәнйәр 
сығарыу

Н О Ж бВКА ж ҡул бысҡыһы 
НОЖОВОЧНЫЙ, -ая, -ое ҡул бысҡыһы ...ы; 

ножовочное полотно ҡул бысҡыһы таҫмаһы 
НОЗДРЕВАТЫЙ, -ая, -ое ҡыуышлы, күҙле, 

тишек-тошоҡло; ноздреватый камень тишек-то
шоҡло таш

НОЗДРЙ ж танау тишеге 
НОКАУТ м; спорт, нокаут {бокста) 
НОКАУТЙРОВАТЬ сов., несов.; спорт, но

каут яһау, нокаутҡа ебәреү {бокста)
НОКДАУН м; спорт, нокдаун {бокста) 
НОКТЮРН м; муз. ноктюрн {ҙур булмаган 

лирик музыкаль әҫәр)
НОЛЬ и НУЛЬ м нуль {цифр билдәһе) 
НОМАДНЫЙ, -ая, -ое ист. күсмә; номадные 

племена күсмә ҡәбиләләр
НОМАДЫ мн. {ед. номад м)', ист. күсмә ха

лыҡтар, күсмә ҡәбиләләр, күскенселәр
НОМЕНКЛАТУРА ж исемлек, терминдар 

йыйылмаһы {ниндәй ҙә булһа эштә, әлкәлә 
һ.б.У, номенклатура товаров тауарҙар исемлеге 

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ, -ая, -ое номенклату
ра ...ы, номенклатур; номенклатурный специа
лист номенклатур белгес

НбМ ЕР м; ө разн. знач. номер, һан; номер 
телефона телефон номеры; табельный номер 
табель номеры; номер комнаты бүлмә номеры; 
первый номер журнала журналдың беренсе 
һаны

НОМ ЕРНбЙ, -ая, -ое номер ...ы; номерной 
знак номер билдәһе

НО М ЕРбК м ; уменыи.-ласк. от номер 1
НОМИНАЛ м; фин. номинал {һатыла тор- 

ган нәмәнең өҫтөндә кцрһәтелгән хаҡы); про
дажа по номиналу номинал буйынса һатыу 

НОМИНАЛЬНЫЙ, ая, ое 1. номиналь, 
өҫтөнә ҡуйылған (яҙылған); номинальная цена 
(әйберҙең) өҫтөнә ҡуйылған хаҡы 2. {фиктив
ный) номиналь; номинальный редактор номи
наль мөхәррир

НОМИНАТЙВ м; грам. төп килеш 
НОМИНАТЙВНЫИ, -ая, -ое грам. номина

тив, атау ...ы; номинативная функция слова
һүҙҙең атау функцияһы 
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НОМОГРАФИЯ
НОМОГРАФИЯ ж н о м о г р а ф и я  (математи

каның номограммалар төҙөц ысулдары менән 
шөгөлләнецсе бцлеге)

НОНПАРЁЛЬ ж; типогр. н о н п а р е л ь  (ваҡ 
типографик шрифт)

НбНСЕНС м нескл.', книжн. м ә ғ ә н ә һ е ҙ л е к  

НОРА ж ө ң ,  й ә н л е к  о я һ ы ;  нора лисицы т ө л -  

к ө  ө ң ө

норвежский, - а я ,  - о е  н о р в е г  . . . ы ,  Н о р в е 

г и я  . . . ы ;  норвежский язык н о р в е г  т е л е

норвежцы мн. н о р в е г т а р ,  н о р в е г  х а л ҡ ы  

/ /  ед. норвежец м н о р в е г  и р - а т ы ;  норвежка ж 
н о р в е г  ҡ а т ы н - ҡ ы ҙ ы

НОРД м; мор. 1. (северное направление) 
т ө н ь я ҡ  2. метеор, (северный ветер)  т ө н ь я ҡ  е л е  

НОРД ВЁСТ м\ мор. 1. (северо-западное на
правление)  т ө н ь я ҡ - к ө н б а й ы ш  2. метеор, (севе
ро-западный ветер)  т ө н ь я ҡ - к ө н б а й ы ш  е л е

НОРД ВЁСТОВЫЙ, - а я ,  - о е  мор. т ө н ь 

я ҡ - к ө н б а й ы ш  . . . ы ;  норд вестовый ветер т ө н ь 

я ҡ - к ө н б а й ы ш  е л е

НОРД бет м\ мор. 1. (северо-восточное на
правление) т ө н ь я ҡ - к ө н с ы ғ ы ш  2. метеор, (севе
ро-восточный ветер) т ө н ь я ҡ - к ө н с ы ғ ы ш  е л е  

норд бстовый, - а я ,  - о е  мор. т ө н ь я ҡ - к ө н 

с ы ғ ы ш  . . . ы ;  норд бстовый вётер т ө н ь я ҡ - к ө н 

с ы ғ ы ш  е л е

НОРЙЧНИК м с и р а ж  (цлән)
Н б Р К А I ж; уменыи. от нора 
Н бРК А  II ж ш ә ш к е  (йәнлек)
НбРКО ВЫ Й , - а я ,  - о е  ш ә ш к е  . . . ы ;  ш ә ш -  

к е ( н ә н ) ,  ш ә ш к е  т и р е һ е н ә н  т е г е л г ә н ;  норковый 
след ш ә ш к е  э ҙ е ;  норковый мех ш ә ш к е  т и р е һ е ;  

норковая шуба ш ә ш к е  т и р е һ е н ә н  т е г е л г ә н  т у н  

НбРМ А ж 1. н о р м а ,  ҡ а ғ и ҙ ә ;  правовые нормы 
х о ҡ у ҡ  н о р м а л а р ы  2. н о р м а ,  к ү л ә м ;  норма выпа
дения осадков я у ы м - т ө ш ө м  к ү л ә м е

НОРМАЛИЗОВАТЬ сов., несов. 1. н о р м а 

л а ш т ы р ы у ,  н о р м а ғ а  к и л т е р е ү  ( һ а л ы у ) ;  нормали
зовать правила произношения ә й т е л е ш  ҡ а ғ и ҙ ә  

л ә р е н  н о р м а л а ш т ы р ы у  2. (сделать нормаль
ным) н о р м а л л ә ш т е р е ү ,  н о р м а л ь  х ә л г ә  к и л т е р е ү ;  

нормализовать отношения м ө н ә с ә б ә т т ә р ҙ е  н о р  

м а л л ә ш т е р е ү

НОРМАЛИЗОВАТЬСЯ 1. сов., несов. н о р 

м а л л ә ш е ү ;  обстановка нормализовалась х ә л

н о р м а л л ә ш т е  2. несов. страд, от нормализовать 
нормальный, - а я ,  - о е  1. н о р м а л ь ,  ғ ә ҙ ә т 

т ә г е ,  ғ ә ҙ ә т и ;  нормальный вес ғ ә ҙ ә т и  а у ы р л ы ҡ ;  

нормальная температура н о р м а л ь  т е м п е р а т у р а  

2. а ҡ ы л ы  т е ү ә л ,  п с и х и к  ( я ҡ т а н )  н о р м а л ь ;  при
знать нормальным кого а ҡ ы л ы  т е ү ә л  т и п  т а б ы у  

НОРМАННСКИЙ, - а я ,  - о е  н о р м а н д а р  . . . ы ;  

норманнские племена н о р м а н д а р  ҡ ә б и л ә л ә р е  

НОРМАННЫ мн. (ед. норманн м) н о р м а н д а р  

(V II I  — X I  66. йәшәгән төньяҡ герман ҡәби
ләләре)

НОРМАТИВ м н о р м а т и в  (норма кцрһәткес); 
технические норматйвы т е х н и к  н о р м а т и в т а р  

НОРМАТИВНОСТЬ ж н о р м а т и в л ы ҡ ,  н о р м а 

т и в  б у л ы у ;  нормативность произношения ә й т е  

л е ш т е ң  н о р м а т и в  б у л ы у ы

НОРМАТИВНЫЙ, - а я ,  - о е  н о р м а т и в ,  н о р м а 

т и в  . . . ы ;  нормативный запас деталей д е -  

т а л д ә р ҙ е ң  н о р м а т и в  з а п а с ы ;  нормативная грам
матика н о р м а т и в  г р а м м а т и к а

НОРМИРОВАНИЕ с см. нормировать 
НОРМ ИРбВАННЫ Й, а я ,  о е  1. прич. от 

нормировать 2. прил. н о р м а л а ш т ы р ы л ғ а н ,  н о р 

м а ғ а  һ а л ы н ғ а н ;  нормированный труд н о р м а л а ш 

т ы р ы л ғ а н  х е ҙ м ә т

НОРМИРОВАТЬ сов., несов. что н о р м а л а ш 

т ы р ы у ,  н о р м а ғ а  һ а л ы у ;  нормировать заработ
ную плату э ш  х а ҡ ы н  н о р м а л а ш т ы р ы у

НОРМИРОВАТЬСЯ несов. страд, от нор
мировать

НО РМ ИРбВКА ж см. нормировать 
НОРМ ИРбВЩ ИК м и  НОРМИРбВЩ ИЦА

ж н о р м и р о в к а л а у с ы

НОРОВИТЬ несов.', разг. т ы р ы ш ы у ,  ы н т ы 

л ы у ;  норовйть прыгнуть һ и к е р е р г ә  т ы р ы ш ы у  

HOC м 1. т а н а у ;  нос с горбйнкой к ө м р ө  т а н а у

2. (клюв) с у ҡ ы ш ;  нос дятла т у м ы р т ҡ а  с у ҡ ы ш ы

3 .  м о р о н ,  һ е м ә к ;  нос лодки к ә м ә  м о р о н о ;  нос 
чайника с ә й н ү к  һ е м ә г е  ♦  из-под (самого) носа 
(носу) т а н а у  а ҫ т ы н а н ;  на носу б ы н а  ғ ы н а  

( т е р ә л е п )  т о р а ,  я ҡ ы н л а ш ы п  к и л ә ;  под (самым) 
носом у кого я ҡ ы н д а  ғ ы н а ,  т а н а у  ( м о р о н )  а ҫ т ы н 

д а ;  нос (носом) к носу й ө ҙ г ә - й ө ҙ ,  ҡ а р а - ҡ а р ш ы ;  

нос не дорос у кого ( б а ш ы ң )  й ә ш  э л е ;  носу не 
казать (не показывать) т а н а у ы н  д а  к ү р һ ә т м ә ү ,  

к ү ҙ г ә  л ә  к ү р е н м ә ү ,  к и л м ә ү ;  под нос говорйть 
(бормотать) ә к р е н  һ ө й л ә ү ,  т а н а у  а ҫ т ы н а н  

һ ө й л ә ү ,  м ы ғ ы р л а у

НОСАРЬ м ш ы р т  б а л ы ҡ  (алабугалар 
гаиләһенән)

НОСАТЫЙ, - а я ,  - о е  разг. ҙ у р  т а н а у л ы  ( м о 

р о н л о ,  с у ҡ ы ш л ы ) ;  носатый человек ҙ у р  т а н а у л ы  

к е ш е ;  носатая ворона ҙ у р  с у ҡ ы ш л ы  ҡ а р ғ анбсик м 1. уменьш.-ласк. от нос 2. (у чай
ника, кувшина и т.п.) м о р о н ,  һ е м ә к ;  нбсик 
чайника с ә й г ү н  һ е м ә г е  3. (у обуви) б а ш ;  башма
чок с тупым носиком т у п а ҡ  б а ш л ы  б а ш м а ҡ  

НОСИЛКИ только мн. н о с и л к а ;  укладывать 
на ноейлки н о с и л к а ғ а  һ а л ы уносильный, - а я ,  - о е  к е й е л ә  т о р ғ а н ;  но
сильная одежда к е й е л ә  т о р ғ а н  к е й е м

НОСИЛЬЩИК м й ө к  й ө р ө т ө ү с е  ( т а ш ы у с ы ) ;  

работать ноейлыциком й ө к  й ө р ө т ө ү с е  б у л ы п  

э ш л ә ү

НОСИТЕЛЬ м 1. книжн. э й ә ,  в ә к и л ;  но
ситель таланта т а л а н т  э й ә һ е  2. мед., биол. ( а у ы 

р ы у )  т а р а т ы у с ы ,  й о ҡ т о р о у с ы ;  ноейтель вйруса 
в и р у с  т а р а т ы у с ы  3 .  һ ө й л ә ш е ү с е ;  ноейтель 
русского языка у р ы ҫ  т е л е н д ә  һ ө й л ә ш е ү с е  
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носить несоә. 1. см. нести 1, 2, 9; 2. что
кейеү, кейеп (тағып) йөрөү (йөрөтөү), йөрөтөү; 
носйть форму форма кейеп йөрөү; носйть 
галстук галстук тағып йөрөү; носйть часы сәғәт 
йөрөтөү; носйть бороду һаҡал йөрөтөү; носйть 
фамйлию мужа ир фамилияһын йөрөтөү; но
сйть в сердце печаль йөрәктә һағыш йөрөтөү 
3. что\ разг. (о беременной) күтәрәү, ауырлы 
(йөклө) булыу; носйть ребёнка ауырлы булыу
♦ носйть в себе что эстә һаҡлау (кешегә 
һөйләмәц)\ носйть на руках кого ус төбөндә 
йөрөтөү (иркәләц)

НОСИТЬСЯ несоә. 1. (бегать, летать) 
ашығып йөрөү, сабыу (ян-яҡҡа), йүгерешеп 
йөрөү; дети носятся балалар йүгерешеп йөрөй
2. с кем-чем; разг. мауығып йөрөү; носйться с 
новым планом яңы план менән мауығып йөрөү
3. страд, от носйть 1

НбСКА ж см. носйть 1, 2 и нестй 1, 9 
НОСКИ мн. (ед. носок м) ойоҡбаш, башал

тай; шерстяные носкй йөн ойоҡбаш
НбСКИЙ I, -ая, -ое разг. ныҡ, сыҙамлы; 

ноская обувь ныҡ аяҡ кейеме
НбСКИЙ II, -ая, -ое (несущий много яиц — 

о птицах) күп һалыусы, түлле; ноская курица 
түлле тауыҡ

носкбвый, -ая, -ое спец, ос ...ы, баш ...ы; 
носковая часть обуви аяҡ кейеменең баш яғы 

НбСКОСТЬ I ж; разг. ныҡ (сыҙамлы) бу
лыу; носкость чулок ойоҡтоң ныҡ булыуы 

НбСКОСТЬ II ж күп һалған, түлле булыу; 
куры высокой носкости күп йомортҡа һалған 
тауыҡтар

носовбй, -ая, -ое танау ...ы, морон ...ы, 
суҡыш ...ы; носовые болезни танау ауырыу
ҙары; носовые согласные танау тартынҡылары
♦ носовбй платок ҡулъяулыҡ 

НОСОГЛбТКА ж йотҡолоҡ өҫтө; воспаление
носоглотки йотҡолоҡ өҫтөнөң шешеүе

носоглбточный, -ая, -ое йотҡолоҡ өҫтө 
...ы; носоглоточная часть горла тамаҡтың 
йотҡолоҡ өҫтө бүлкәһе

носбк м 1. уменьш.-ласк. от нос 2. (перед
няя часть ступни, обуви, предмета и т.п.) ос, 
баш; носбк сапога итек башы; носбк крыла са
молёта самолёт ҡанатының осо

НОСОРбГ м 1. (млекопитающее) мөгөҙмо
рон 2. (насекомое) мөгөҙлө ҡуңыҙ

НОСОРбГОВЫЙ, -ая, -ое мөгөҙморон ...ы; 
носорбговая кожа мөгөҙморон тиреһе

НОСОРбЖИЙ, -ья, -ье мөгөҙморон ...ы; но
сорожье мясо мөгөҙморон ите

носбчный I, -ая, -ое ойоҡбаш ...ы; чу
лочно-носочная фабрика ойоҡ ойоҡбаш фаб 
рикаһы

носбчный II, -ая, -ое спец, ос ...ы, баш 
...ы; носочная часть молотка сүкештең ос ягы

ночной
НОСТАЛЬГИЯ ж\ книжн. ерһенмәү, илде 

һағыныу
н б с ч н к  м йөксө, ташыусы; носчик дров 

утын ташыусы
Н бТА  I ж; муз. нота; петь по нотам нота бу

йынса йырлау
Н бТА  II . ж; дин. нота (бер хөкцмәттец 

икенсе хөкцмәткә ебәргән рәсми дипломатик 
хаты)

НОТАБЁНА Ж  и НОТАБЁНЕ с нескл. но
табена (текстың ниндәйҙер урынына игти- 
бар итец өсөн ситкә ҡуйыла торган N B  
билгеһе)

НОТАРИАЛЬНЫЙ, -ая, -ое нотариаль, нота
риус тарафынан раҫланған; нотариальная кон
тора нотариаль контора 

НОТАРИУС м нотариус
НОТАЦИЯ I ж өгөт, нәсихәт, өгөт-нәсихәт; 

читать нотацию өгөт-нәсихәт уҡыу
НОТАЦИЯ II ж\ спец, нотация (шартлы 

билдәләр системаһы)', шахматная нотация шах
мат нотацияһы

НОТИФИКАЦИЯ ; к\ дипл., фин. см. ноти- 
фицйровать

НОТИФИЦИРОВАТЬ сов., несоә. 1. что\ 
дипл. нота менән белдереү 2. кого-что; фин. 
векселгә протест яһау

Н бТКА ж 1. уменыи.-ласк. от нота I; 2. че
го, какая тон; нотка сочувствия ҡыҙғаныу тоны 

н б т н ы й ,  -ая, -ое нота ...ы; нотная бумага
нота ҡағыҙы

н б т о п и с ь  ж ноталар яҙыуы 
НОЧЕВАТЬ сов., несоә. ҡуныу, ҡунаҡлау, 

тон үткәрәү, төнәү, йоҡлау; ночевать в лесу ур
манда йоҡлау ♦ и не ночевало что, где эҙе-юлы 
юҡ, эҙе лә булмаған, инеп тә сыҡмаған

НОЧЕВКА ж ҡуныу, төнәү, йоҡлау; при
ехать с ночёвкой ҡуна килеү; место ночёвки 
птиц ҡоштарҙың төнәү урыны

НОЧЛЁГ м 1. ҡуныр (йоҡлар) урын; отыс
кать ночлег ҡуныр урын эҙләп табыу 2. см. но
чёвка; остановйться на ночлёг ҡуныр өсөн 
туҡтау

НОЧЛЁЖКА ж; разг. ҡуналҡа; мрачная ноч
лежка ҡараңғы ҡуналҡа

НОЧЛЁЖННК м и НОЧЛЁЖННЦА ж ҡуна 
ҡалыусы

НОЧЛЁЖНЫЙ, -ая, -ое ҡуналҡа (йоҡлау) 
... ы ♦ ночлежный дом ҡуналҡа йорто 

н о ч н й к  М  ТӨНЛӨК ШӘМ 

НОЧНЙЦА ж 1. (бабочка) тон күбәләге 
2. (мелкая летучая мышь) ярғанат

Н О ЧН бЙ, ая, ое 1. тон ...ы, төнгө; ночной 
поезд төнгө поезд; ночной сон төнгө йоҡо; ноч
ная смена төнгө смена 2. в знач. сущ. ночное с 
ҡуна ятып ат көтөү; отправиться в ночное ҡуна 
ятып ат көтөүгә барыу



ночь
НОЧЬ ж тѳн; глубокая ночь ете төн уртаһы; 

день и ночь кѳнѳ-тѳнѳ ♦ на ночь төнгә, 
төнгөлөккә; на ночь глядя төнгә ҡаршы

нбчью нареч. төндә, төнөн; работать нбчью 
төндә эшләү ♦ днём и нбчью кѳнѳ-тѳнѳ 

НбША ж йѳк; тяжёлая ноша ауыр йѳк 
НОШЁНИЕ с см. носйть 1, 2, 3 
НбШЕНЫЙ, -ая, -ое кейелгән; ношеная 

шапка кейелгән бүрек
нбющий, -ая, -ее 1. прич. от ныть

2. прил. һыҙлай торған, һулҡылдап һыҙлаған, 
һыҙлаулы; ноющая боль һулҡылдап һыҙлау

НОЙБРЬ м ноябрь
НОЙБРЬСКИЙ, -ая, -ое ноябрь ...ы; 

ноябрьские дни ноябрь көндәре; ноябрьская 
слякоть ноябрь айындағы епшек көндәр

НРАВ м 1. холоҡ, тәбиғәт; человек доброго
нрава холҡо йомшаҡ кеше 2. обычно мн. нравы 
(обычаи) ғөрөф-ғәҙәт, ғәҙәт, йола; старинные 
нравы боронғо йолалар ♦ по нраву күңелгә 
оҡшай (ятышлы)

НРАВИТЬСЯ несоә. 1. оҡшау, күңелгә ятыу; 
город мне нравится ҡала миңә оҡшай; этот 
парень ей нравится был егет уға оҡшай 2. безл. 
оҡшау, яратыу; ему нравится ездить верхом уға
һыбай йөрөү оҡшай

НРАВОУЧЕНИЕ с өгөт-нәсихәт, вәғәз; чи
тать нравоучение өгөт-нәсихәт биреү

НРАВОУЧИТЕЛЬНОСТЬ ж өгөт нәсихәтле 
булыу; нравоучйтельность рассказа хикәйәнең 
өгөт-нәсихәтле булыуы

НРАВОУЧИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое өгөт нәси 
хәтле; нравоучйтельная беседа өгөт нәсихәтле 
әңгәмә

НРАВСТВЕННОСТЬ ж әхлаҡ, әхлаҡлы- 
лыҡ; высокая нравственность юғары әхлаҡ 
лылыҡ

НРАВСТВЕННЫЙ, ая, ое 1. әхлаҡ ...ы; 
нравственные нормы әхлаҡ нормалары 2. әх
лаҡлы, әҙәпле; нравственный человек әҙәпле 
кеше; нравственный поступок әхлаҡлы ҡылыҡ
3. рухи; нравственный подъём рухи күтә 
ренкелек

НУ I межд.; разг. 1. (для выражения побуж
дения, призыва к действию) йэ; ну, давай пля
сать! йэ, әйҙә бейейбеҙ! 2. (для выражения удив
ления, негодования, восхищения и т.п.) йэ, эй 
ҙа /ҙә  һуң; ну и трус эй, ҡурҡаҡ та һуң ♦ ну и 
ну!; ай да ну! иҫең китер

НУ II частица 1. (неужели) булмаҫ (та), шу
лаймы ни; я сегодня уезжаю. — Ну? мин бөгөн 
китәм. — Шулаймы ни?

2. (для придания выражению большей силы, 
выразительности) йэ; инде; ведь это всё не
правда? — Ну, конечно, неправда былар бит 
барыһы ла ялған? — Билгеле инде, ялған, 
әлбиттә

3. в знач. союза', разг. (указывает на вывод, 
заключение, вводное замечание) эйе, ҡыҫҡаһы, 
Тимәк, йэ; ну, и дел много, конечно ҡыҫҡаһы, 
эшем дә күп

4. с неопр. (в знач. “начал", “стал" и т.п.) 
башланы(лар); вошлй в комнату и ну кричать,
спорить бүлмәгә инделәр ҙә ҡысҡырыша, бә
хәсләшә башланылар

НУВОРИШ  м нувориш (алыпһатарлыҡ 
менән байыган кеше)

НУГА ж нуга (тәм-том)
НУДНЫЙ, -ая, -ое разг. ялҡытҡыс, ялыҡ- 

тырғыс, эс бошорғос; нудный человек ялҡытҡыс 
кеше; нудная жизнь эс бошорғос (күңелһеҙ) 
тормош

НУЖДА ж мохтажлыҡ, нужа; терпеть нужду 
мохтажлыҡ кисереү 2 . кәрәклек, ихтыяж, хәжәт, 
кәрәк-яраҡ; нужды селян ауыл халҡының ихты
яждары; в случае нужды кәрәк була ҡалһа; нет 
нужды кәрәге юҡ

НУЖДАЕМОСТЬ ж мохтажлыҡ; нуж
даемость в топливе яғыулыҡҡа мохтажлыҡ 

НУЖДАТЬСЯ несоә. 1. мохтажлыҡта (фә
ҡирлектә) йәшәү; помогать тем, кто нуждается 
фәҡирлектә йәшәүселәргә ярҙам итеү 2 . ө 
ком-чём кәрәк (мохтаж) булыу; нуждаться в 
деньгах аҡсаға мохтаж булыу; ни в ком не нуж
даться бер кемдең дә кәрәге булмау

н у ж д а ю щ и й с я , -аяся, -ееся 1. прич. от 
нуждаться 2. прил. мохтажлыҡта (фәҡирлектә) 
йәшәүсе; помогать нуждающимся фәҡирлектә 
йәшәүселәргә ярҙам итеү

Н^Ж НО в знач. сказ., безл., обычно с не
опр. кәрәк; нужно написать письмо хат яҙырға 
кәрәк ♦ очень нужно!; куда как нужно! бик 
кәрәк ине, кәрәге бар ине

НЕЖНОСТЬ ж кәрәклелек, кәрәкле булыу; 
ощущение своей нужности на земле ерҙә үҙен- 
дең кәрәклегеңде тойоу

НУЖ НЫ Й, -ая, -ое кәрәк(ле), тейешле; 
нужные вёщи кәрәкле әйберҙәр; взять нужное 
направление тейешле йүнәлеш алыу

Н^-КА межд.', разг. йә әле, йәгеҙ әле; ну-ка 
почитайте йәгеҙ, уҡығыҙ әле

НУКАТЬ несоә. что и без доп.-, прост. 
1. см. понукать 2. (говорить “ну”) “йэ эле” тип 
әйтеү; ты мне не нукай һин миңә “йә эле” тип 
торма

ШЧСЕР и НУКЁР м нәүкәр, нөгәр (1. X I -  
X II I  бб. монгол хандарының шәхси гвардияһы 
һугышсыһы 2. X IX  б. Кавказ халыҡтарында 
гәскәр башлыгының һаҡсы отряды һугышсыһы) 

НУКЛЕИНОВЫЙ, -ая, -ое хим. нуклеин 
...ы; нуклеиновые кислоты нуклеин кисло
талары

НУЛЕВбЙ, ая, ое 1. нуль; нулевая темпе
ратура нуль температура 2. бик аҙ булыу, юҡ ти



ерлек; нулевые результаты работы эштең юҡ ти 
ерлек нәтижәләре

НУЛЛИФИЦИРОВАТЬ сое., несоө. что\ 
книжн. нуллификация яһау (хаҡы төшкән ҡа
ғыҙ аҡсаларҙың дәцләт тарафынан бөтө- 
рөлөце)

НУМЕРАТОР м нумератор (тәртип но
мерҙары баҫа торған аппарат)

НУМЕРАЦИЯ ж 1. см. нумеровать 2. но
мерҙар; нумерация домбв өйҙәргә номерҙар 
ҡуйыу

НУМЕРОВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое нумерлау ...ы; 
нумеровальный аппарат нумерлау аппараты 

НУМЕРбВАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от ну
меровать 2. прил. нумерлы; нумерованные мес
та нумерлы урындар

НУМЕРОВАТЬ несоө. кого-что нумерлау, 
нумер(ҙар) һуғыу (һуғып сығыу); нумеровать 
пйсьма хаттарға нумер һуғып сығыу

НУМЕРОВАТЬСЯ несоө. страд, от нуме
ровать

НУМИЗМАТ м нумизмат (нумизматика бел
гесе; борото аҡсалар, миҙалдар йыйыусы) 

НУМИЗМАТИКА ж нумизматика (борошо 
аҡсаларҙы һәм миҙалдарҙы өйрәнә торган фән) 

НУМИЗМАТИЧЕСКИЙ, ая, ое нумизма 
тик, нумизматика ...ы; нумизматическая кол
лекция нумизматик коллекция

НУ-С частица', разг. 1. (итак, следователь
но) Тимәк, шулай булғас; ну-с, теперь вы меня 
понимаете Тимәк, һеҙ мине аңлайһығыҙ 2. (ис
пользуется для побуждения к ответу) э?; вы 
идёте? ну-с? һеҙ бараһығыҙмы? ә?

НУТ м (зернобобовое растение) ноҡот 
борсағы

НАТРИЕВЫЙ, -ая, -ое нутрия ...ы; нутрие
вый мех нутрия тиреһе

НАТРИЯ ж нутрия, һаҙ ҡондоҙо 
Н У Т Рб с 1. прост, эс-бауыр, эс-ҡарын, эс; 

нутро болит эс ауырта 2. разг. (внутренняя 
часть чего-л.) ҡуйын; земное нутро ер ҡуйыны 
3. перен., разг. (внутренний мир, чутьё, ин
стинкт) күңел; нутром чувствовать күңел һиҙеү 
♦ по нутру күңелгә оҡшау (ятыу, хуш килеү) 

НУТРЯНбЙ, ая, ое эс ...ы; нутряное сало 
эс майы

НЫНЕ нареч. см. нынче 
НЫНЕШНИЙ, -яя, -ее разг. хәҙерге, бы

йылғы; нынешние дни хәҙерге көндәр; ныне
шний урожай быйылғы уңыш

НЫНЧЕ нареч.-, разг. 1. хәҙер, хәҙерге көн
дәр, әле(ге); нынче я не успел прочитать кнйгу 
әле мин китапты уҡып сығырға өлгөрмәнем 
2. бөгөн; нынче праздник бөгөн байрам 3. бы
йыл; нынче собран неплохой урожай быйыл 
яҡшы ғына уңыш йыйып алынды ♦ не нынче 
завтра тиҙ арала, ошо арала

НЯНЯ
НЫ РКбВЫ Й, -ая, -ое сумғалаҡ ...ы; ныр

ковый пух сумғалаҡ мамығы 
НЫРНУТЬ сов. см. нырять 
Н Ы РбК  м (вид дикой утки) сумғалаҡ 
НЫРЯЛЬЩИК м и НЫРЯЛЬЩИЦА ж 

сумыусы; ныряльщик с лодки кәмәнән су
мыусы

НЫРЯТЬ несоө. сумыу; нырять в глубоком 
месте тәрән урынға сумыу

НЫРЯЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от нырять 
2. прил. (о походке) тигеҙ атламау, туйтаңлау 

НЫТИК м; разг. мыжыҡ, шыңшыу; быть 
нытиком мыжыҡ булыу

НЫТЬ несоө. 1. (болеть) һыҙлау, һыҙланыу, 
һулҡылдау, әрнеү; зуб нбет теш һыҙлай; сердце 
ноет йөрәк әрней 2. (жаловаться) шыңшыу, 
һыҡраныу, ныйылдау, зарланыу; он вёчно нбет 
ул һәр ваҡыт зарлана

НЫТЬЕ с см. ныть; нытьё в плечё иңбаш 
һыҙлау

НЬЮФАУНДЛЕНД м ньюфаундленд (һыуга 
батыусыларҙы ҡотҡарыу өсөн файҙаланыла 
торган эт тоҡомо)

НЭП м (новая экономическая политика) нэп 
(яңы иҡтисади сәйәсәт)

НЭПМАН м\ разг. нэпман (нэп осорондағы 
хосуси эшҡыуар, сауҙагәр)

НЭПОВСКИЙ, ая, ое нэп ...ы; нэповский 
перйод нэп осоро

НЮАНС м ; книжн. нескәлек, төҫмөр; 
нюансы цвета төҫ нескәлектәре

шбня м и ж (плакса) илаҡ, ебегән, йомшаҡ 
холоҡло (кеше)

нюх м; разг. 1. еҫ тойоу (һиҙеү); у собак 
хороший нюх эттәрҙең еҫ һиҙеүе яҡшы 2. перен. 
һиҙгерлек, һиҙем; у него нюх на всё новое уның 
һәр яңылыҡҡа һиҙгерлеге бар

Ш бХАЛЬЩ ИК м и НЮХАЛЬЩИЦА ж 
разг. (табака, наркотиков и т.п.) еҫкәүсе 

Ш бХАНЬЕ с см. нюхать 
Ш бХАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое еҫкәй торган; 

нюхательный табак еҫкәй торган тәмәке
НЮХАТЬ несоө. что еҫкәү; нюхать наша

тырный спирт нишатыр спирты еҫкәү
НЙНЕЧКА ж; разг. 1. ласк, от няня 1; 2. см. 

няня 2
НЙНЧИТЬ несоө. кого-что бала ҡарау, 

тәрбиә ҡылыу
НЙНЧИТЬСЯ несов. с кем-чем 1. см. нян

чить 2. разг. (возиться) ҡайғыртыу, шөғөллә
неү, иркәләү, наҙлау; нянчиться с неуспеваю
щим учеником өлгәшмәгән уҡыусы менән шө
ғөлләнеү

НЙНЬКА ж; разг. 1. см. няня 1; 2. перен. 
ҡайғыртыусы, иркәләүсе, наҙлаусы

нйня ж 1. бала ҡараусы 2. разг. (санитар
ка) хәстәханала ауырыуҙар ҡараусы

23 зак. 2.0084.05
705



о

О
О I, ОБ И ОБО предлог 1.  с вин. п. (при ука

зании на соприкосновение, столкновение) 
-на/-нэ; опереться о край стола өҫтәл ситенә та
яныу; споткнуться о камень ташҡа абыныу

2. с вин. п. (в наречных сочетаниях со зна
чением “рядом”, “вплотную друг к другу") 
(-ға) йәнәш; стена об стену стена стенаға йәнәш; 
бок б бок йәнәш

3. с предл. п. (при указании на предмет ре
чи, мысли, чувства) турала, хаҡта (к 1 и 2 ли 
цам); тураһында, хаҡында (к 3 лицу); речь идёт 
о нас һүҙ беҙҙең турала бара; мечта о подвиге 
батырлыҡ тураһында хыял; думать о будущем 
киләсәк тураһында уйланыу; лекция о воспи
тании тәрбиә тураһында лекция

4. с предл. и.; уст. (при обозначении коли
чества однородных частей кого-чего-л.) 
-лы/-ле; стол о четырёх ножках дүрт аяҡлы 
өҫтәл; строение о двух окнах ике тәҙрәле йорт

О II межд. 1. (в риторическом обращении) 
эй, һәй; о Родина-мать! эй Ватан-әсә!; о край 
родной эй тыуған яҡ

2. (при выражении какого-л. сильного чувст
ва) ай, һай, эй, һәй, их; о, кого я вйжу һай, кем
де күрәм; о, как жаль их, ниндәй ҡыҙғаныс; 
о, как здесь хорошо һай, ҡайһылай бында яҡшы

3. (при усилении утверждения или отрица
ния) эй; о, да эй, шулай; о, нет эй, юҡ

О ... (о б ..., о б о ..., о б ъ ...)  приставка;
тцбәндәгеләрҙе аңлата: 1) эш-хәрәкәттең
нәмә тирәһенә, өҫтөнә йәки бөтә ягына тара- 
лыуын, мәҫ., обежать (вокруг дома) (өй 
тирәләй) йүгереп сығыу; огородить тирә-яғын 
кәртәләү; осмотреть ҡарап сығыу; 2 ) эш- 
хәрәкәттең нәмәгә теймәйенсә, уны урап 
цтецен, мәҫ., обежать стороной эргәһенән, 
теймәй йүгереп үтеү; 3) эш-хәрәкәттең бер нисә 
нәмәгә (урыша) таралыуын, мәҫ., обегать со
седей күршеләрҙе йүгереп йөрөп сығыу; одарить 
подарками бүләк өләшеп сығыу; 4) эш-хәрә- 
кәттә берәйһенең өҫтөнлөгөн, алдышылыгын, 
мәҫ., обыграть в шахматы кого-л. берәйһен шах
мат уйынында отоу; обогнать по дороге кого-л. 
берәйһен юлда уҙып китеү; 5) эш-хәрәкәттең 
саманан тыш артыҡлыгын, мәҫ., окормйть са
манан тыш ашатыу; опйться сиктән тыш эсеү; 
6) эш барышында берәйһенә зарар килтерецҙе, 
мәҫ., обвесить кәм үлсәү; обсчитать покупателя 
һатып алыусыға кәм иҫәпләп биреү; 7) ( “-ся” 
киҫәксәһе менән) эш-хәрәкәттә хата ебәрецҙе 
йәки яңылышыуҙы, мәҫ., оговорйться яңылыш 
әйтеү; ослышаться яңылыш ишетеү; 8 ) эш 
һөҙөмтәһендә берәй нәмә менән тәьмин 
итецҙе, мәҫ., оснастить йыһазландырыу; озеле

нить йәшелләндереү; 9) берәй нәмәгә әцере- 
лецҙе, ниндәйҙер бер цҙенсәлек йәки сифат би- 
рецҙе, мәҫ., обогатить байыҡтырыу; осложнйть 
обстановку хәлде ҡатмарлаштырыу; опечалить
ся ҡайғыға ҡалыу (төшөү); 10) ҡайһы бер 
ҡылымдарҙың тамамлатан төрөн барлыҡҡа 
килтерецҙе, мәҫ., оглохнуть һаңғырауланыу; 
ослепнуть һуҡырайыу

ОАЗИС м оазис (сцлдәге һыулы һәм цҫемлек- 
ле урын)

ОБ предлог см. о I 
О Б ... приставка см. о ...
бБ А  м ж с (обе ж) числ. собир. икеһе (лә), 

икәүе (лә), һәр икеһе, ике, ҡуш; оба глаза ике 
күҙе лә; оба сына ике улы ла; пришлй оба икеһе 
лә килде ♦ смотреть в оба һаҡ булыу, алдыңды- 
артынды ҡарап йөрөү

ОБАГРИТЬ сов. кого-что; книжн. 1. ҡыҙар
тыу; лучй солнца обагрйли нёбо ҡояш нурҙары 
күкте ҡыҙартты 2. ҡанға батырыу (буяу) ♦ оба
грить руки кровью (в кровй) книжн. кеше үлте 
реүгә йәки язалауға ҡатнашы булыу

ОБАГРИТЬСЯ сов.; книжн. 1. ҡыҙарыу, 
ҡып-ҡыҙыл булыу 2 . ҡанға батыу (буялыу) 

ОБАГРЙТЬ несов. см. обагрить 
ОБАГРЙТЬСЯ несов. 1. см. обагриться 

2. страд, от обагрять
ОБАЛДЕВАТЬ несов. см. обалдеть 
ОБАЛДЁЛЫЙ, -ая, -ое прост, иҫәнгерәгән, 

миңрәүләнгән; обалделый вид иҫәнгерәгән 
ҡиәфәт

ОБАЛДЁНИЕ с см. обалдеть
ОБАЛДЁТЬ сов.; прост, иҫәңгерәү, миң

рәүләнеү; обалдеть от неожиданности ҡапыл 
иҫәңгерәп ҡалыу; обалдеть от дорожной тряски
юлда һелкенеп барыуҙан иҫәңгерәү

ОБАНКРОТИТЬСЯ сов. 1. бөлөү, банкрот- 
ланыу, банкрот булыу; фирма вскоре обанк
ротилась тиҙ арала фирма бөлдө 2. перен. 
уңышһыҙлыҡҡа осрау, нигеҙһеҙ тип табылыу; 
оппозиция обанкротилась оппозиция уңыш 
һыҙлыҡҡа осраны

ОБАЙНИЕ с һөйкөмлө (һөймәлекле, һоҡлан
дырғыс) булыу; обладать обаянием һөйкөмлө 
булыу; находйться под обаянием кого-чего-л. 
кемдеңдер, пиҙеңдер һөйкөмлөлөгө тәьҫиренә 
бирелеү; обаяние молодости йәшлек һөй
көмлөлөгө

ОБАЙТЕЛЬНОСТЬ ж һөйкөмлөлөк, һөймә- 
леклелек

ОБАЙТЕЛЬНЫЙ, ая, ое һөйкөмлө, һөймә
лекле, мөләйем; обаятельный человек һөй
көмлө кеше; обаятельный образ һөймәлекле 
образ
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ОБВИВАТЬСЯ
ОБВАЛ м 1. емерелеү, ишелеү, убылыу, 

бүҫерелеү, емерелеп (ишелеп, убылып) төшөү; 
здание грозит обвалом йорт емерелеп төшөргә 
тора; внезапный обвал ҡапыл (ер) убылыу 
2. (груда камней, земли) ишелеп (емерелеп) 
төшкән өйөм; обвал преградил путь рекё ишелеп 
төшкән таш өйөмө йылғаның юлын быуҙы 
(кәртәләне)

ОБВАЛИВАТЬ I несоә. см. обвалйть 
ОБВАЛИВАТЬ II несоә. см. обвалять 
ОБВАЛИВАТЬСЯ I несоә. 1. см. обвалйться 

2. страд, от обваливать I
ОБВАЛИВАТЬСЯ II несоә. 1. см. обва

ляться 2. страд, от обваливать II
ОБВАЛИТЬ сов. что ишеп (емереп) төшө

рөү, емереү, ҡолатыу, ишелдереү, төртөп ауҙа
рыу; обвалйть поленницу дров утын өйөмөн 
төртөп ауҙарыу

ОБВАЛИТЬСЯ сов. 1. емерелеү, ишелеү, 
убылыу, емерелеп (ишелеп) төшөү; мост обва
лился күпер емерелеп төшкән; земля обвалилась 
ер убылған 2. (осыпаться) ҡубыу, ҡойолоу, 
ҡубып (ҡойолоп) төшөү; штукатурка обва
лилась штукатурка ҡубып төшкән

ОБВАЛЙТЬ сов. что, в чём әүәләү, тәгәрә
теү; обвалять рыбу в муке балыҡты онға әүәләү 

ОБВАЛЙТЬСЯ сов. аунаҡлап (аунап) бысра
ныу (буялыу)

ОБВАРИВАТЬ несоә. см. обварйть 
ОБВАРИВАТЬСЯ несоә. 1. см. обварйться 

2. страд, от обваривать
ОБВАРИТЬ сов. кого-что 1. бешекләү, ҡай

нар һыу менән сайҡау; обварйть овощи йәшел
сәне ҡайнар һыу менән сайҡау 2. ҡайнар нәмәгә 
зарарлау, яндырыу, бешереү; обварйть ногу ки
пятком аяҡты ҡайнар һыуға бешереү

ОБВАРИТЬСЯ сов. бешеү; обварйться ки
пятком ҡайнар һыуға бешеү

ОБВЕВАТЬ несоә. см. обвеять 1 
ОБВЕНЧАТЬ сов. кого; церк. никахлау, ни

ках уҡыу (уҡытыу)
ОБВЕНЧАТЬСЯ сов.; церк. никахлашыу 
ОБВЕРНУТЬ сов. кого-что', разг. төрөү, 

урау, тышлау, төрөп (урап) тышлау; обвернуть 
книгу в бумагу китапты ҡағыҙ менән тышлау 

ОБВЁРТЫВАТЬ несоә. см. обвернуть 
ОБВЁС м см. обвесить I — обвешивать I 
ОБВЁСИТЬ I сов. кого кәм үлсәү (алдап 

йәки яңылышып)', обвесить покупателя һатып 
алыусыны алдап кәм үлсәү

ОБВЁСИТЬ II сов. см. обвешать 
ОБВЁСИТЬСЯ I сов.', разг. (ошибиться при 

взвешивании) яңылыш үлсәү, үлсәгәндә яңы
лышыу

ОБВЁСИТЬСЯ II сов.', разг. см. обвешаться
ОБВЕСТИ сов. 1. кого-что, вокруг чего-л. 

тирәләй (әйләндереп) йөрөтөп сығыу, уратып 
сығыу; обвестй гостей вокр5т сада ҡунаҡтарҙы

баҡса тирәләй йөрөтөп сығыу 2. кого-что (огля
деть) күҙ йөрөтөп (байҡап, ҡарап) сығыу; об
вестй комнату глазами бүлмәгә күҙ йөрөтөп 
сығыу 3. что, чем ситенән һыҙып сығыу, ҡайма- 
лау, ҡаймалап ҡуйыу (сығыу); обвестй рисунок 
тушью рәсемдең ситен тушь менән һыҙып сығыу 
4. что, чем әйләндереп (кәртәләп, ҡоймалап) 
алыу, ҡойма тотоу; обвестй двор изгородью 
ҡураны кәртәләп алыу 5. кого; спорт, уратып 
(урап) үтеү; обвестй защйтника һаҡсыны урап 
үтеү 6. кого; прост, алдау, алдатыу; его и 
десять человек не обведут уны ун кеше лә ал 
дай алмаҫ ♦ обвестй вокруг пальца кого төп ба
шына ултыртыу

ОБВЁТРЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от об
ветрить 2. прил. ел ҡаҡҡан (ашаған), елһенгән, 
ярылған; обветренные губы елһенгән ирендәр; 
обветренное лицо ел ҡаҡҡан йөҙ 

ОБВЁТРЕТЬ сов. см. обветриться 
ОБВЕТРИВАТЬ несоә. см. обветрить 
ОБВЕТРИВАТЬСЯ несоә. 1. см. обветрить

ся 2. страд, от обветривать
ОБВЁТРИТЬ сов. что елгә (елдән) ярылыу, 

ел ҡағыу (ашау), елһетеү; обветрить лицо битте 
елһетеү; губы обветрило безл. ирен елдән 
ярылған

ОБВЕТРИТЬСЯ сов. елгә ярылыу, ел ҡағыу 
(ашау), елһенеү; моё лицо обветрилось битем 
елгә ярылды

ОБВЕТШАЛЫЙ, -ая, -ое иҫке, иҫкергән, 
туҙған, иҫкереп (туҙып) бөткән; обветшалая 
кровля иҫкергән ҡыйыҡ

ОБВЕТШАТЬ сов. иҫкереү, туҙыу, иҫкереп 
(туҙып) бөтөү; стены совсем обветшали стена
лар бөтөнләй иҫкергән

ОБВЁШАТЬ сов. кого-что, чем аҫыу, элеү, 
тағыу, аҫып (элеп, тағып) сығыу, аҫып (элеп, 
тағып) бөтөрөү; обвешать ёлку игрушками шыр
шыға уйынсыҡтар элеп сығыу

ОБВЁШАТЬСЯ сов. өҫкә (өҫтөнә) тағыу 
(аҫыу), өҫкә (өҫтөнә) тағып (аҫып) бөтөү; об
вешаться оружием өҫкә ҡоралдар аҫыу 

ОБВЁШИВАТЬ I несоә. см. обвесить I 
ОБВЁШИВАТЬ II несоә. см. обвешать, об

весить II
ОБВЕШИВАТЬСЯ I несоә. 1. см. обвесить

ся I; 2. страд, от обвешивать I
ОБВЕШИВАТЬСЯ II несоә. 1 .см . обвешать

ся, обвеситься II; 2. страд, от обвешивать II
ОБВЁЯТЬ сов. 1. кого-что, чем бәреү, бәре

леү, иҫеү, бәреп (иҫеп) ҡуйыу; обвеял свёжий 
воздух саф һауа бәрелде 2. перен. уратыу, 
солғау, уратып (солғап) алыу; обвеять вдруг бы
лым ҡапыл үткәндәр солғап алыу 3. что 
елгәреү; обвеять зерно ашлыҡ елгәреү 

ОБВИВАТЬ несоә. см. обвйть 
ОБВИВАТЬСЯ несоә. 1. см. обвиться 

2. страд, от обвивать 
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ОБВИНЕНИЕ
ОБВИНЁНИЕ с 1. см. обвинйть обвинять; 

обвинение в неблагодарности яҡшылыҡтың 
ҡәҙерен белмәүҙә ғәйепләү 2 . (приговор) ғәйеп
ләү ҡарары; вынести обвинение ғәйепләү ҡара
рын сығарыу 3. юр. (обвиняющая сторона) ғә
йепләүсе яҡ; свидетель обвинения ғәйепләүсе 
яҡтың шаһиты

ОБВИНИТЕЛЬ м ғәйепләүсе, ғәйеп итеүсе; 
государственный обвинйтель юр. дәүләт ғәйеп 
ләүсеһе; общественный обвинйтель юр. йәмә 
ғәтселек ғәйепләүсеһе

ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ, ая, -ое ғәйепләү ...ы; 
обвинйтельная речь ғәйепләү телмәре; обви 
нйтельный приговор юр. ғәйепләү ҡарары

ОБВИНИТЬ сов. кого-что, в чём 1. ғәйеп
ләү, ғәйеп ташлау (тағыу); обвинйть в нейскрен 
ности ихлас күңелле булмауҙа ғәйепләү 2. (осу
дить) ғәйепләү, ғәйепле тип табыу, ғәйепләү 
ҡарары сығарыу, хөкөм итеү, хөкөмгә тарт
тырыу

ОБВИНЙЕМЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от обви
нять 2. в знач. сущ. обвиняемый м и обви
няемая ж ғәйепләнеүсе

ОБВИНЙТЬ несов. см. обвинйть 
ОБВИСАТЬ несов. см. обвйснуть 
ОБВИСЛЫЙ, -ая, -оеразг. һалынҡы, һалпы, 

һалпайып (һалынып) төшкән; обвйслая кожа 
һалынҡы тире; обвйслые усы һалынып төшкән 
мыйыҡ

ОБВИСНУТЬ сов. һалыныу, һалынып (һал
пайып, аҫылынып) төшөү, аҫылыныу, һалпайыу; 
берёзы обвйсли от снёга ҡайындарҙың ботаҡта
ры ҡарҙан һалынып төшкән

ОБВИТЬ сов. 1. что уратыу, урау, урап 
алыу (ҡуйыу), сырмау, сырмап алыу; обвйть 
кбсу сәс толомон урап ҡуйыу; обвйть шляпу 
лентами эшләпәне таҫмалар менән уратыу 2. что 
(о растениях) сырмау, сырмап алыу; плющ об 
вйл террасу үрмә гөл террасаны сырмап алған 
3. что\ перен. (о мгле, тумане) солғау, ҡаплау, 
ҡаплап (солғап) алыу; мгла обвила залйв монар 
ҡултыҡты солғап алған 4. кого-что (обнятъ) 
ҡосаҡлау, ҡосаҡлап алыу; обвйть шёю руками 
муйындан ҡосаҡлау

ОБВИТЬСЯ сов. 1. уралыу, сырмалыу, урап 
алыныу; обвйться подобно лёнте таҫма кеүек 
уралыу 2 . (обнятъ — о руках) ҡосаҡлау, ҡосаҡ
лап алыу

О Б В бД  м 1. см. обвестй 1, 3, 4; 2. (линия, 
кайма) һыҙыҡ, һыҙат; оборонйтельный обвод 
әоен. оборона һыҙығы

ОБВОДИТЬ несов. см. обвестй 
ОБВОДНЁНИЕ с; спец. см. обводнйть — об

воднять
ОБВОДНЙТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое спец. һыу 

үткәреү ...ы, һуғарыу ...ы; обводнйтельный ка
нал һуғарыу каналы; обводнйтельные работы
һыу үткәреү эштәре

ОБВОДНИТЬ сов. что\ спец, һыу үткәреү, 
һуғарыу; обводнйть засушливые места ҡоро 
ерҙәрҙе һуғарыу

О Б В бДН Ы Й , -ая, -ое әйләнмә, уратып 
(ситләтеп) үтә торған; обводный канал уратып 
(ситләтеп) үтә торған канал

ОБВОДНЙТЬ несов. см. обводнйть 
ОБВОЛАКИВАТЬ несов. см. обволочь 
ОБВОЛАКИВАТЬСЯ несов. 1. см. обво

лочься 2. страд, от обволакивать
ОБВОЛбЧЬ сов. что ҡаплау, солғау, тома

лау, баҫыу, уратыу, ҡаплап (солғап, томалап, 
баҫып, уратып) алыу; тучи обволоклй нёбо бо
лоттар күк йөҙөн ҡаплап алған

ОБВОЛбЧЬСЯ сов. ҡапланыу, солғаныу, то
маланыу, баҫылыу, ҡаплап (солғап, томалап, 
баҫып) алыныу; река обволоклась густым ту
маном йылға ҡуйы томан менән ҡапланған

ОБВОРОВАТЬ сов. кого-что; разг. урлап 
сығыу (китеү)

ОБВОРбВЫ ВАТЬ несов. см. обворовать 
ОБВОРОЖИТЕЛЬНОСТЬ ж һоҡландырғыс 

(һоҡланғыс) булыу, таң ҡалдырырлыҡ булыу 
ОБВОРОЖИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое һоҡлан 

дырғыс, һоҡланғыс, таң ҡалдырғыс; обворо 
жйтельная улыбка һоҡландырғыс йылмайыу; об 
ворожйтельные манёры һоҡланғыс ҡыланыштар 

ОБВОРОЖИТЬ сов. кого-что һоҡланды
рыу, таң ҡалдырыу, әсир итеү; обворожйть 
своей игрой үҙенең уйнауы менән һоҡландырыу; 
обворожйть любезностью яғымлы һүҙҙәр 
һөйләп әсир итеү

ОБВЯЗАТЬ сов. 1. кого-что урау, урап (ура
тып) бәйләү, сырмап бәйләү; обвязать голову 
платком башты яулыҡ менән уратып бәйләү; об
вязать мешок верёвкой тоҡтоң ауыҙын бау 
менән уратып бәйләү 2 . что (окаймитъ) ситләү, 
тотоу; обвязать ворот красной шерстью яғаны 
ҡыҙыл йөн менән ситләү

ОБВЯЗАТЬСЯ сов. ураныу, урап бәйләнеү, 
сырмалыу, солғаныу, уратып бәйләп ҡуйыу; об
вязаться верёвкой бау менән сырмалыу; обвя
заться тёплой шалью йылы шәлгә ураныу

ОБВЙЗКА ж 1. см. обвязать 1; обвязка 
яблони соломой алмағастарҙы һалам менән 
уратып бәйләү 2. ҡайма, селтәр; кружевная об
вязка платка яулыҡ ситендәге селтәр 3. спец. 
беркеткес

ОБВЙЗЫВАТЬ несов. см. обвязать 
ОБВЙЗЫВАТЬСЯ несов. 1. см. обвязаться 

2. страд, от обвязывать
ОБГЛАДЫВАТЬ несов. см. обглодать
ОБГЛОДАТЬ сов. что кимереү, мөнйөү, ки

мереп (мөнйөп) бөтөрөү; обглодать мясо с кос
тей һөйәктең итен кимереп бөтөрөү

ОБГОВАРИВАТЬ несов. см. обговорить
ОБГОВОРИТЬ сов. что\ разг. һөйләшеп 

ҡуйыу, уйлашыу, һәр яҡтан уйлау (тикшереү);



ОБЕГАТЬ
это дело надо обговорйть был турала уйла 
шырға кәрәк; обговорйть всё заранее бөтәһен дә 
алдан һөйләшеп ҡуйыу

ОБГбН м см. обогнать; обгон слева һул
яҡтан уҙыу; обгон запрещён уҙыу тыйыла 

ОБГОНЙТЬ несоө. см. обогнать 
ОБГОРАТЬ несоө. см. обгореть 
ОБГОРЁЛЫЙ, -ая, -ое 1. янған, көйгән, 

янып (көйөп) бөткән; обгорелые дома янған 
йорттар; обгорелые брёвна янып бөткән 
бүрәнәләр 2. разг. ҡояшҡа (көнгә) янған, ҡа
райған; обгорелые плёчи ҡояшҡа янған ҡулбаш 

ОБГОРЁТЬ сов. 1. янып (көйөп) бөтөү; 
верхний этаж обгорел өҫкө ҡат янып бөткән 
2. разг. (получитъ солнечные ожоги) ҡояшҡа 
(көнгә) яныу; кожа обгорела тире ҡояшҡа янған 

ОБГРЫЗАТЬ несоө. см. обгрызть 
ОБГРЫЗТЬ соә. что кимереп (мөнйөп) 

бөтөрөү, кимереү, мөнйөү; зайцы обгрызли ко
ру на яблоне ҡуяндар алмағас ҡайырын кимереп 
бөтөргән

ОБДАВАТЬ несоө. см. обдать
ОБДАТЬ соә. кого-что, чем 1. ҡойондороу, 

сайындырыу, сайҡау, ҡойондороп (сайҡап) 
алыу; его обдало волной уны тулҡын ҡойон- 
дорҙо; обдать фрукты горячей водой емештәрҙе 
ҡайнар һыу менән сайҡау 2 . бәреү, (килеп) бәре
леү, ҡағылыу, аңҡыу, аңҡып китеү; обдать тёп
лым ветром йылы ел бәреү; обдать запахом цве
тов сәскә еҫе аңҡыу 3. перен.; безл. солғап 
(биләп) алыу; обдать чём-то родным ниндәйҙер 
туғанлыҡ хисе солғап алыу; слова эти обдали 
меня холодом был һүҙҙәр тәнемә һалҡын булып 
йүгерҙе ♦ обдать взглядом каким, чего ҡараш 
ташлау; обдать презрением нәфрәтле ҡараш 
ташлау; обдать холодом кого һалҡын мөғәмәлә 
итеү, үҙен эре тотоу

ОБДАТЬСЯ сов.', разг. ҡойоноу, сайыныу, 
сайҡаныу; обдаться холодной водой һалҡын 
һыу менән ҡойоноу

ОБДЁЛАТЬ сов. что 1. разг. эшкәртеү, эшкә 
индереү; обделать кожу тире эшкәртеү; об
делать драгоценный камень аҫыл ташты 
эшкәртеү 2. чем; разг. уратып (әйләндереп) 
алыу, уратыу, тирәләй һалыу (ҡуйыу); обдёлать 
роднйк камнем шишмәне таш менән уратып 
алыу 3. прост, яйлау, рәтләү, яйлап (рәтләп) 
ҡуйыу, оҫта (таҫыллы, уңышлы) башҡарып ҡу
йыу (сығыу); обдёлать все свой дела бөтә 
эштәрҙе уңышлы башҡарып сығыу; тонко об
дёлать дёльце эште оҫта яйлап ҡуйыу 4. прост. 
оҫта итеп алдау, оҫта алдатыу; чйсто обдёлать 
бик оҫта итеп алдатыу

ОБДЕЛИТЬ соә. кого, чем (өлөштән) мәхрүм 
итеү, (өлөштө) кәм биреү, (өлөшһөҙ) ҡалдырыу, 
айырыу; обделйть ролями ролдәрҙән мәхрүм 
итеү; обделйть в питании тамаҡ айырыу, 
өлөшһөҙ (ашһыҙ) ҡалдырыу

ОБДЁЛЫВАТЬ несоө. см. обдёлать 
ОБДЕЛЙТЬ несоө. см. обделйть
ОБДЕРГАТЬ соә. что; прост. 1. йолҡоп 

(өҙөп) сығыу, йолҡоп (өҙөп) бөтөрөү; яблоки 
были обдёрганы с вётками алмалар ботаҡтары 
менән өҙөп бөтөрөлгән булған 2 . йолҡоп ти
геҙләү, тигеҙләп йолҡоп сығыу; обдёргать стог 
кәбән төбөн йолҡоп тигеҙләү

ОБДЁРГИВАТЬ несоө. см. обдёргать, об
дёрнуть

ОБДЕРНУТЬ соә. что; разг. тартып (ти
геҙләп) ҡуйыу, тартып (тигеҙләп) рәтләп ҡуйыу; 
обдёрнуть юбку юбканы (итәкте) тартып, рәтләп 
ҡуйыу

ОБДИРАЛА м и ж] прост, талаусы, тереләй 
тунаусы

ОБДИРАТЬ несоө. 1. см. ободрать 2. что; 
спец. һурҙырыу, һурҙыртыу

ОБДИРАТЬСЯ несоө. 1. см. ободраться 
2. страд, от обдирать

ОБДИРКА ж; спец, һурҙырыу, һурҙыртыу; 
обдйрка овса һоло һурҙыртыу

ОБДИРНЫЙ, -ая, -ое спец. 1. һурҙырыу 
...ы, һурҙыртыу ...ы; обдирная мёльница 
һурҙырыу тирмәне 2 . һурҙырылған, һурҙыр- 
тылған; обдйрное просо һурҙыртылған тары; 
обдйрная мука һурҙырылған (һурҙырып тар
тылған) он

ОБДУВАТЬ несоө. см. обдуть
ОБДУМАННОСТЬ ж уйланылғанлыҡ, уйлап 

эшләү, уйлап эшләнеү; обдуманность отвёта 
яуапты уйлап биреү (әйтеү); обдуманность пос
тупков эш-ҡыланыштың уйлап эшләнеүе

ОБДУМАННЫЙ, ая, ое (бөтә яҡлап) уй
ланған, уйлап эшләнгән; обдуманнное решёние 
бөтә яҡлап уйланған ҡарар; обдуманный шаг уй
лап эшләнгән аҙым

ОБДУМАТЬ сов. что төптән (төрлө яҡлап) 
уйлау, төрлө яҡтан уйлау (ҡарау), хәл итеү; об
думать свой отвёт үҙеңдең яуабыңды төрлө 
яҡтан уйлап ҡарау; обдумать предстоящий раз
говор буласаҡ һөйләшеүҙе төптән уйлау; об
думать все тонкости бөтә нескәлектәрҙе төрлө 
яҡтан уйлау; не обдумав төптән (ныҡлап) уй
ламай

ОБДУМЫВАТЬ несоө. см. обдумать
ОБДУТЬ соә. кого-что 1. өр(ҙөр)өп таҙар

тыу; обдуть портрёт портретты өрөп таҙартыу 
2. өрөп төшөрөү (ебәреү); обдуть пёпел с само
вара самауырҙың көлөн өрөп төшөрөү 3. безл. 
ел бәрелеү; меня обдуло сквозняком миңә 
үткәүел ел бәрелде 4. прост, алдатыу, ултыртыу 

бБ Е  ж числ. см. оба; взять обёими руками 
ике (ҡуш) ҡуллап алыу; по обе стороны дороги 
юлдың ике яғында ла

ОБЁГАТЬ соә. кого-что йүгереп йөрөп 
(әйләнеп) сығыу; обёгать все дорожки сада
баҡсаның бөтә һуҡмағы буйлап йүгереп сығыу;



ОБЕГАТЬ
обегать всех знакомых барлыҡ таныш-белеште 
йөрөп сығыу

ОБЕГАТЬ несоә. 1. см. обегать 2. см. обежать
ОБЁД м 1. төшкө аш, аш мәжлесе; пригла

сить на обёд төшкө ашҡа саҡырыу; за обедом 
төшкө аш ваҡытында; званый обёд тантаналы 
аш мәжлесе 2. аш, ашамлыҡ; готовить обёд аш 
яраштырыу; праздничный обёд байрам ашы; до
машний обёд өйҙә әҙерләнгән ашамлыҡ 3. разг. 
(время) төш, төшкөлөк; вернуться к обёду 
төшкә ҡайтыу; после обёда төштән һуң 4. разг. 
(перерыв) төшкөлөк; закрыть магазйн на обёд 
магазинды төшкөлөккә ябыу

ОБЁДАТЬ несов. төшкө аш ашау; обёдать в 
два часа сәғәт икелә төшкө аш ашау

ОБЁДЕННЫЙ, -ая, -ое төшкө, аш ...ы, 
төшкө аш ...ы, төш ...ы; обёденный стол аш 
өҫтәле; обёденное врёмя төшкө аш ваҡыты, төш 
ваҡыты; обёденный перерыв төшкө тәнәфес 

ОБЕДНЁЛЫЙ, -ая, -ое разг. ярлыланған, 
фәҡирләнгән, фәҡирлеккә төшкән

ОБЕДНЕНИЕ с 1. см. обеднёть 2. см. 
обеднйть

ОБЕДНЁТЬ сов. ярлыланыу, фәҡирләнеү, 
фәҡирлеккә төшөү

ОБЕДНИТЬ сов. что ярлыландырыу, 
мәғәнәһеҙләндереү; обеднйть стиль стилде ярлы
ландырыу

ОБЁДНЯ ж; церк. обедня, ғибәҙәт, иртәнге 
(төшкө) ғибәҙәт (христиандарға)', служить 
обёдню (иртәнге) ғибәҙәт ҡылыу ♦ испортить 
(всю) обёдню кому, прост, бөтә эште боҙоу, 
боҙоп ебәреү, эштең ҡыҙығын ебәреү 

ОБЕДНЙТЬ несов. см. обеднйть 
ОБЕЖАТЬ сов. 1. что йүгереп әйләнеп сы

ғыу; обежать вокруг дома өй тирәһен йүгереп 
әйләнеп сығыу 2. кого-что', разг. йүгереп уҙып 
китеү 3. кого-что йүгереп (әйләнеп, урап) йөрөп 
сығыу, ҡыҙырып сығыу; обежать всех родст
венников бөтә туғандарҙы йөрөп сығыу; обежать 
все магазйны барлыҡ магазиндарҙы ҡыҙырып 
сығыу ♦ обежать глазами (взглядом) күҙ йүгер
теп сығыу

О БЕЗ... (обес...) приставка', берәй нәмәнән 
мәхрцм итец, айырыу, ҡотҡарыу йәки мәхрцм 
булыу, айырылыу, ҡотолоу мәгәнәләрен аңлата, 
мәҫ., обезземёлить ерһеҙ ҡалдырыу; обезводить 
һыуһыҙ итеү; обезопасить хәүефтән ҡотҡарыу; 
обеспамятеть хәтерһеҙләнеү, хәтерҙе юғалтыу 

ОБЕЗБбЛИВАНИЕ с см. обезболивать 
ОБЕЗБбЛИВАТЬ несоә. см. обезболить 
ОБЕЗЬбЛИВАЮ Щ ИЙ, ая, ее 1. прич. от 

обезболивать 2. прил. ауыртыуҙы баҫа (бөтөрә) 
торған; обезболивающие срёдства ауыртыуҙы 
баҫа торған дарыу(ҙар)

ОБЕЗБбЛИТЬ сов. что ауыртыуҙы баҫыу 
(бөтөрөү); обезболить зуб тештең ауыртыуын 
баҫыу

ОБЕЗВбДИ ТЬ сов. что һыуһыҙ ҡалдырыу, 
һыуын ҡоротоу (бөтөрөү), һыуһыҙландырыу; 
обезводить жир спец, майҙы һыуһыҙландырыу 

ОБЕЗВбЖ ИВАТЬ несов. см. обезводить 
ОБЕЗВРЕДИТЬ сов. кого-что зарарһыҙлан

дырыу, зыянһыҙландырыу; обезврёдить мйну 
минаны зарарһыҙландырыу

ОБЕЗВРЕЖИВАТЬ несов. см. обезврёдить 
ОБЕЗГЛАВИТЬ сов. 1. кого башын өҙөү 

(киҫеп, сабып ташлау) 2. что; перен. етәксеһеҙ 
(башлыҡһыҙ) ҡалдырыу; обезглавить восстание 
ихтилалды етәксеһеҙ ҡалдырыу

ОБЕЗГЛАВЛИВАТЬ несов. см. обезглавить 
ОБЕЗДбЛЕННЫ Й, -ая, -ое 1. прич. от 

обездолить 2. прил. иҙелгән, йәберләнгән, 
мәхрүм ителгән

ОБЕЗДбЛИТЬ сов. кого-что мәхрүм итеү, 
өлөшһөҙ ҡалдырыу

ОБЕЗЖИРИВАНИЕ с см. обезжиривать 
ОБЕЗЖИРИВАТЬ несов. см. обезжйрить
ОБЕЗЖ ИРИТЬ сов. что майһыҙландырыу, 

майын бөтөрөү (сығарыу, айырыу); обезжйрить 
шерсть йөндөң майын бөтөрөү; обезжйрить 
творог эремсектең майын сығарыу

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ с см. обеззаражи 
вать; обеззараживание питьевой воды эсәр 
һыуҙы зарарһыҙландырыу

ОБЕЗЗАРАЖ ИВАТЬ несоә. см. обезза
разить

ОБЕЗЗАРАЗИТЬ сов. что йоғошһоҙланды
рыу, зарарһыҙландырыу; обеззаразить зёмлю 
ерҙе зарарһыҙландырыу; обеззаразить семена 
орлоҡто зарарһыҙландырыу

ОБЕЗЗЕМЁЛИВАНИЕ с см. обезземёливать 
ОБЕЗЗЕМЁЛИВАТЬ несоә. см. обеззе

мёлить
ОБЕЗЗЕМЁЛИТЬ сов. ерһеҙ ҡалдырыу, 

ерҙән яҙҙырыу (мәхрүм итеү); обезземёлить 
крестьянина крәҫтиәнде ерһеҙ ҡалдырыу

ОБЕЗЛЁСЕТЬ сов. урманы ҡырҡылып бө- 
төү, урманһыҙ ҡалыу (итеү)

ОБЕЗЛЁСИТЬ сов. что урманһыҙ ҡалды
рыу, урманын (киҫеп) бөтөрөү; обезлёсить край 
тирә-яҡтың урманын ҡырҡып бөтөрөү

ОБЕЗЛЙЧЕНИЕ с см. обезличить, обез 
лйчиться

ОБЕЗЛЙЧЕННЫЙ, ая, ое 1. прич. от 
обезлйчить 2. прил. (лишённый индивидуально
сти) үҙенсәлектәрен (шәхсиәтен) юғалтҡан, 
үҙенсәлектәре юйылған 3. прил. эйәһеҙ, ху
жаһыҙ, яуап биреүсеһе булмаған, айырым ке
шегә беркетелмәгән; обезлйченная работа айы
рым кешегә беркетелмәгән эш

ОБЕЗЛИЧИВАТЬ несоә. см. обезлйчить 
ОБЕЗЛИЧИТЬ сов. 1. кого-что шәхси 

үҙенсәлектәрен (шәхсиәтен) бөтөрөү; обезлйчить 
человёка кешенең шәхси үҙенсәлектәрен бөтөрөү 
2. что яуап биреүсеһеҙ ҡалдырыу, айырым ке- 
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ОБЁРТЫВАТЬСЯ
шегә беркетмәү; обезлйчить руководство етәксе
лек итеүҙе айырым кешегә беркетмәү

ОБЕЗЛИЧИТЬСЯ сов. 1. шәхси үҙенсә
лектәре бөтөү (юйылыу, юҡҡа сығыу) 2 . яуап 
биреүсеһеҙ (эйәһеҙ) ҡалдырылыу, айырым ке
шегә беркетелмәү; работа обезлйчилась эш яуап 
биреүсеһеҙ ҡалдырылды

ОБЕЗЛИЧКА ж эйәһеҙлек, яуапһыҙлыҡ, 
шәхси яуаплылыҡ булмау; обезлйчка в работе 
эшкә яуапһыҙлыҡ

ОБЕЗЛЙДЕТЬ сов. кешеһеҙ ҡалыу; деревня 
обезлюдела ауыл кешеһеҙ ҡалды

ОБЕЗОБРАЖИВАТЬ несов. см. обезоб
разить

ОБЕЗОБРАЖИВАТЬСЯ несов. 1. см. обе
зобразиться 2. страд, от обезображивать

ОБЕЗОБРАЗИТЬ сов. 1. кого-что йәмһеҙ
ләндереү, күркен (йәмен) китәреү (ебәреү), 
ҡиәфәтен боҙоу; обезобразить дом пристройка
ми төкәтмәләр менән өйҙөң күркен ебәреү 2. что 
боҙоп (үҙгәртеп) күрһәтеү (фекерҙе, әҙәби 
әҫәрҙе һ.б.У, обезобразить мысль автора ав 
торҙың фекерен боҙоп күрһәтеү

ОБЕЗОБРАЗИТЬСЯ сов. йәмһеҙләнеү, 
ҡиәфәт боҙолоу, йәме (күрке) китеү

ОБЕЗОПАСИТЬ сов. кого-что ҡурҡыныстан 
(хәүеф-хәтәрҙән) һаҡлау, хәүефһеҙлекте (имен
лекте) тәьмин итеү; обезопасить полёты осош
тарҙың хәүефһеҙлеген тәьмин итеү

ОБЕЗОПАСИТЬСЯ сов. ҡурҡыныстан (хә
үеф-хәтәрҙән) һаҡланыу, хәүефһеҙлеге (именле
ге) тәьмин ителеү; обезопаситься от нападения 
һөжүм ҡурҡынысынан һаҡланыу

ОБЕЗОРУЖИВАТЬ несов. см. обезоружить 
ОБЕЗОРУЖИТЬ сов. кого-что 1. ҡоралһыҙ

ландырыу, ҡоралын алыу; обезоружить врага 
дошманды ҡоралһыҙландырыу 2. перен. ҡаршы 
тора (ҡарышлаша) алмаҫлыҡ итеү, буйһондороу, 
тынысландырыу; обезоружить лаской иркәләп 
тынысландырыу; обезоружить оппонента оппо
нентты ҡаршы тора алмаҫлыҡ итеү

ОБЕЗУМЕТЬ сов. аҡылдан яҙыу (шашыу); 
обезуметь от страха ҡурҡыуҙан аҡылдан яҙыу 

ОБЕЗЬЙНА ж 1. маймыл; человекообраз
ная обезьяна кеше һымаҡ маймыл 2. разг. 
(кривляка) маймыл, ҡылансыҡ, борғандаҡ, ши- 
ҡандаҡ

ОБЕЗЬЙНИИ, -ья, -ье маймыл ...ы; обезья
ний питомник маймыл питомнигы

ОБЕЗЬЙННИК м маймыл ситлеге (зоопарк
та, питомникта)

ОБЕЗЬЙННИЧАТЬ несов/, разг. маймылла
ныу, ҡыланыу

ОБЕЛИСК м обелиск, һәйкәл; гранйтный 
обелйск гранит һәйкәл

ОБЕЛИТЬ сов.', разг. аҡлау, ғәйепһеҙ тип та
быу; стараться обелйть себя үҙеңде аҡларға ты
рышыу

ОБЕЛИТЬСЯ сов/, разг. аҡланыу, аҡланып 
сығыу; ему удалось обелиться ул аҡланып сыға 
алды

ОБЕЛЙТЬ несов. см. обелйть
ОБЕРЕГАТЬ несов. кого-что һаҡлау, һаҡлап 

алып ҡалыу, ҡурғаулау; оберегать детей от 
простуды балаларҙы һыуыҡ тейеүҙән һаҡлау; 
оберегать имущество милекте һаҡлау

ОБЕРЕГАТЬСЯ несов. 1. һаҡланыу, һаҡла
нып ҡалыу; оберегаться от простуды һыуыҡ 
үтеүҙән (тейеүҙән) һаҡланыу 2. страд, от обе
регать

ОБЕРЁЧЬ сов. см. оберегать
ОБЕРНУТЬ сов. 1. что урау, урап ҡуйыу; 

обернуть шёю шарфом муйынға шарф урау 
2. что төрөү, төрөп ҡуйыу; обернуть кнйгу га
зетой китапты гәзиткә төрөп ҡуйыу 3. что бо
роу, бороп ебәреү; обернуть лицо к соседу йөҙҙө 
күршегә бороу; обернуть дело в свою пользу 
перен. эште үҙ файҙаңа бороп ебәреү 4. что 
әйләндереү, әйләндереп һалыу (һалып ҡуйыу); 
обернуть медаль другой стороной миҙалды 
икенсе яғы менән әйләндереп һалыу 5. кого-что', 
фолък. әйләндереү, әүерелдереү; обернуть 
мальчика в птйцу малайҙы ҡошҡа әйләндереү

ОБЕРНУТЬСЯ сов. 1. боролоу, әйләнеү, бо
ролоп (әйләнеп) ҡарау; обернуться лицом к со
беседнику әңгәмәсегә йөҙ менән боролоу; он 
даже не обернулся ул боролоп та ҡараманы 
2. әйләнеп сығыу; обернуться 100 раз 100 тап
ҡыр әйләнеп сығыу 3. перен. әйләнеү, (икенсе 
төрлө) бүтән төҫ (юл, йүнәлеш, боролош) алыу; 
всё обернулось иначе бөтәһе лә икенсе төрлө 
йүнәлеш алды; дела обернулись в нашу пользу 
эштәр беҙҙең файҙаға әйләнде 4. разг. (съездив, 
сходив, вернуться назад) әйләнеп (боролоп) 
ҡайтыу; раньше часа не обернёшься бер сәғәттә 
генә әйләнеп ҡайта алмаҫһың 5. разг. (выйти из 
затруднения) етешеү, өлгөрөү, өлгәшеү; как-ни
будь обернёмся нисек булһа ла етешербеҙ әле; с 
одним трактором не обернуться бер трактор 
менән генә өлгөрөп булмаҫ 6. кем-чем, в кого- 
что', фолък. әйләнеү, әүерелеү; обернуться ли
сой (в лису) төлкөгә әүерелеү 7. эк. әйләнеш 
яһау; капитал обернулся за месяц капитал бер 
айҙа әйләнеш яһаны

ОБЕРТКА ж 1. см. обернуть 2 ; 2. тышлыҡ, 
тыш; тетрадь в синей обёртке күк тышлы 
дәфтәр

ОБЕРТбН  м\ муз. обертон (төп тауышҡа 
өҫтәмә төҫмөр бгҫрә торган эйәрсән тауыш)

ОБЁРТОЧНЫЙ, -ая, -ое (әйбер) төрөү ...ы; 
обёрточная бумага әйбер төрөү ҡағыҙы; обёр
точная материя төрөү туҡымаһы

ОБЁРТЫВАТЬ несов. см. обернуть
ОБЁРТЫВАТЬСЯ несов. 1. см. обернуться 

1—3, 6; 2. страд, от обёртывать
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ОБЕС...
ОБЕС... п р и с т а в к а  с м .  обез...
ОБЕСКРбВИТЬ с о в .  к о г о - ч т о  1. ҡанһыра

тыу, ҡанын ағыҙыу (ағыҙып бөтөрөү) 2. п е р е н .  

көсһөҙләндереү, хәлһеҙләндереү, ҡарыуын (кә
рен) алыу; обескровить врага дошманды көс
һөҙләндереү

ОБЕСКРбВЛИВАТЬ н е с о ә .  с м .  обескровить 
ОБЕСКУРАЖИВАТЬ н е с о в .  с м .  обеску

ражить
ОБЕСКУРАЖИТЬ с о в .  к о г о - ч т о  аптыратыу, 

аптырашта ҡалдырыу; обескуражить неожйдан 
ным вопросом көтөлмәгән һорау менән аптыраш
та ҡалдырыу

ОБЕСПЕЧЕНИЕ С 1. с м .  обеспечить 2. тәь
минәт; социальное обеспечение социаль тәьминәт 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ж  1. тәьмин ителеү, 
тәьмин ителгәнлек, тәьмин ителгән булыу; обес
печенность завода топливом заводтың яғыулыҡ 
менән тәьмин ителгәнлеге 2. ( д о с т а т о к ) мул, 
етеш, муллыҡ, етешлек; материальная обес
печенность матди етешлек, етеш (мул) тороу 

ОБЕСПЕЧЕННЫЙ, -ая, -ое 1. п р и ч .  о т  обес
печить 2. п р и л .  етеш, мул; обеспеченная жизнь 
мул тормош; обеспеченный человек етеш кеше 

ОБЕСПЕЧИВАТЬ н е с о в .  с м .  обеспечить 
ОБЕСПЕЧИВАТЬСЯ н е с о ә .  1. с м .  обес 

пёчиться 2. с т р а д ,  о т  обеспечивать
ОБЕСПЕЧИТЬ с о в .  1. к о г о - ч т о  тәьмин итеү; 

обеспечить свою семью ғаиләңде тәьмин итеү; 
обеспечить хозяйство семенами хужалыҡты op 
лоҡ менән тәьмин итеү 2. ч т о  булдырыу, тәьмин 
итеү; обеспечить победу еңеүҙе булдырыу; 
обеспечить подъём экономики иҡтисад үҫешен 
тәьмин итеү; обеспечить права граждан граж 
дандарҙың хоҡуҡтарын тәьмин итеү

ОБЕСПЕЧИТЬСЯ с о в .  ч е м \  р а з г .  тәьмин 
ителеү, әҙерләп ҡуйыу; обеспечиться продукта
ми аҙыҡ менән тәьмин ителеү; обеспечиться 
необходймым бөтә кәрәк-яраҡтарҙы әҙерләп 
ҡуйыу

ОБЕСПОКбИТЬ с о в .  к о г о  тынысһыҙлау, 
борсоу, маҙаһыҙлау; обеспокоить приходом ки
леп тынысһыҙлау; обеспокоить просьбой үтенес 
менән борсоу

ОБЕСПОКбИТЬСЯ с о в . ч е м  тынысһыҙла
ныу, борсолоу, хафаланыу; обеспокоиться 
опозданием гостей ҡунаҡтарҙың һуңлауына бор
солоу; чем он обеспокоился? нимәгә ул хаф а
ланды?

ОБЕССЙЛЕТЬ с о в .  хәлһеҙләнеү, кәрһеҙлә
неү, көсһөҙләнеү, хәл (көс, кәр) бөтөү, хәлдән 
тайыу (яҙыу), киңгәү, йонсоу, әлһерәү; обес 
сйлеть от тяжёлой работы ауыр эштән йонсоу; 
обиссйлеть от усталости киңгәп китеү ( к ө с ,  х ә л  

б ө т ө ц )

ОБЕССИЛИВАТЬ н е с о в .  с м .  обессйлить
ОБЕССИЛИТЬ с о в .  к о г о - ч т о  хәлһеҙләнде

реү, көсһөҙләндереү, көсөн (хәлен) бөтөрөү,

мәлйерәтеү, йонсотоу; бессонная ночь обессйли-
ла его йоҡоһоҙ төн уны йонсотто

ОБЕССЛАВИТЬ с о в .  к о г о - ч т о  яманатын һа
тыу (сығарыу), хурлыҡҡа төшөрөү, абруйын 
төшөрөү; не обесславить свой род нәҫелеңдең 
яманатын сығармау; обесславить свою репу
тацию абруйыңды төшөрөү

ОБЕССЛАВИТЬСЯ с о в .  яманатҡа ҡалыу, 
яманат сығыу, хурлыҡҡа төшөү

ОБЕССЛАВЛИВАТЬ н е с о ә .  с м .  обесславить 
ОБЕССМЕРТИТЬ с о в .  к о г о - ч т о  мәңгеләште

реү, мәңгелек (үлмәҫлек) итеү; обессмертить 
своё ймя исемеңде мәңгеләштереү

ОБЕССУДИТЬ: не обессудь(те) ғәйеплә 
мә(геҙ), ғәйепкә алма(ғыҙ), ғәйеп итмә(геҙ) 

ОБЕСЦВЕТИТЬ с о в .  1 .  ч т о  төҫһөҙләндереү, 
уңдырыу; обесцветить ткань туҡыманы төҫһөҙ
ләндереү 2. к о г о - ч т о ' ,  п е р е н .  ( с д е л а т ь  н е в ы р а 

з и т е л ь н ы м )  ярлыландырыу, төҫһөҙләндереү, 
үҙенсәлектәрен бөтөрөү; обесцветить образ об
разды ярлыландырыу

ОБЕСЦВЕТИТЬСЯ с о в .  1. ( с т а т ь  м е н е е  я р 

к и м )  төҫһөҙләнеү, уңыу, төҫө китеү; ткань обес
цветилась от солнца туҡыма ҡояшҡа уңған 
2. п е р е н .  ( с т а т ь  н е в ы р а з и т е л ь н ы м )  төҫһөҙлә- 
неү, үҙенсәлектәре бөтөү (юғалыу)

ОБЕСЦВЕЧИВАТЬ н е с о в .  с м .  обесцветить 
ОБЕСЦВЕЧИВАТЬСЯ н е с о ә .  1. с м .  обес 

цветиться 2. с т р а д ,  о т  обесцвечивать
ОБЕСЦВЕЧИВАЮЩИЙ, ая, ее 1. п р и ч .  

о т  обесцвечивать 2. п р и л .  төҫһөҙләндереүсе, 
төҫһөҙләндерә (уңдыра) торған; обесцвечиваю
щее вещество уңдыра торған матдә

ОБЕСЦЕНЕНИЕ с с м .  обесценить, обес
цениваться

ОБЕСЦЕНИВАТЬ н е с о в .  с м .  обесценить 
ОБЕСЦЕНИВАТЬСЯ н е с о ә .  1. с м .  обес 

цениться 2. с т р а д ,  о т  обесценивать
ОБЕСЦЕНИТЬ с о в .  ч т о  1. хаҡын (ҡиммә

тен, баһаһын) төшөрөү, осһоҙландырыу, арза
найтыу; обесценить вещь әйберҙең хаҡын 
төшөрөү 2. п е р е н .  ( л и ш и т ь  з н а ч и м о с т и )  ҡәҙер- 
һеҙләндереү, ҡәҙерен ебәреү (бөтөрөү, китәреү); 
обесценить речь пустыми словами күп һөйләп, 
һүҙҙең ҡәҙерен бөтөрөү

ОБЕСЦЕНИТЬСЯ с о в .  1. хаҡы төшөү, ҡим
мәте бөтөү, арзанайыу, осһоҙланыу; деньги 
обесценились аҡсаның ҡиммәте бөттө 2. п е р е н .  

( у т р а т и т ь  з н а ч и м о с т ь )  ҡәҙерһеҙләнеү, ҡәҙере 
китеү

ОБЕСЧЕСТИТЬ с о в .  к о г о - ч т о  хур итеү, хур
лыҡҡа төшөрөү, йөҙгә ҡара яғыу

ОБЁТ м  1. нәҙер; дать обёт нәҙер әйтеү; мо
нашеский обёт монах нәҙере 2. в ы с о к ,  ( о б е щ а 

н и е )  вәғәҙә, ант, һүҙ; исполнить обёт антты үтәү 
ОБЕТОВАННЫЙ: обетованная земля (стра 

на); обетованный край к н и ж н .  барырға ашҡы
нып торған (бай) ер 
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ОБИВОЧНЫЙ
ОБЕЩАНИЕ с вәғәҙә, һүҙ; исполнить обе

щание һүҙеңдә тороу; дать обещание вәғәҙә би
реү; взять обещание с кого-л. берәй кемдән һүҙ 
алыу; дать клятвенное обещание тантаналы 
рәүештә вәғәҙә биреү

ОБЕЩАТЬ 1. сов., несоә. что, с неопр. и с 
союзом “что" вәғәҙә итеү (биреү), һүҙ биреү; 
обещал прийтй вовремя ваҡытында килеп етергә 
вәғәҙә итте; обещал, что придёт килергә һүҙ 
бирҙе 2. несоә. -ға/-гә өмөтләндереү, өмөт би
реү, оҡшау; день обещает быть жарким көн эҫе 
булырға оҡшай

ОБЖАЛОВАНИЕ с см. обжаловать
ОБЖАЛОВАТЬ сов. что ялыу биреү; обжало

вать судебный приговор суд ҡарарына ялыу биреү 
ОБЖАРИВАТЬ несоә. см. обжарить 
ОБЖАРИВАТЬСЯ несоә. 1. см. обжариться 

2. страд, от обжаривать
ОБЖАРИТЬ сов. что ҡыҙҙырыу, ҡурыу; об

жарить мясо ит ҡыҙҙырыу; обжарить картофель 
картуф ҡурыу

ОБЖАРИТЬСЯ сов. ҡыҙҙырылыу, ҡурылыу; 
рыба хорошо обжарилась балыҡ һәйбәт ҡыҙҙы
рылған

ОБЖАТЬ I сов. что һығыу, ҡыҫыу; обжать 
мокрую одежду еүеш кейемде һығыу

ОБЖАТЬ II сов. что (сжатъ злаки и т.п.) 
урып алыу (бөтөрөү); обжать овёс һолоно урып 
алыу

ОБЖЁЧЬ сов. что 1. яндырыу, өтөү, янды
рып (өтөп) алыу, көйҙөрөү; обжечь конец палки 
таяҡ осон яндырыу 2 . бешереү, яндырыу, беше
реп (яндырып, өтөп) алыу; обжечь себе палец 
бармаҡты яндырыу 3. яндырыу, өтөү, яндырып 
(өтөп) алыу; (о крапиве) сағыу, семетеү; кра- 
пйва обожгла мне ноги кесерткән аяҡтарымды 
саҡты; ветер обжёг ему лицо ел уның битен се
метте (өтөп алды); обжечь руки кислотой ҡулды 
кислотаға яндырыу 4. (подвергнутъ действию 
огня при обработке чего-л.) үртәү, яндырыу; 
обжечь кирпйч кирбес үртәү

ОБЖЁЧЬСЯ сов. 1. чем бешеү, яныу, бешеп 
алыу, янып ҡуйыу; обжечься горячим чаем ҡай
нар сәйгә бешеү; обжечься кислотой кислотаға 
яныу 2. на чём и без доп.; перен., разг. яныу, 
(ныҡ) отолоу, ауыҙ бешеү; обжечься на со
мнительной затее ышанысһыҙ эштә отолоу; он 
рискнул, да обжёгся ул тәүәккәлләгәйне лә, тик 
ауыҙы беште

ОБЖИВАТЬ несоә. см. обжйть 
ОБЖИВАТЬСЯ несоә. 1. см. обжиться 

2. страд, от обживать
бЬЖ ИГ м; спец. см. обжечь 4 — обжигать; 

обжиг керамйческих изделий балсыҡтан яһал 
ған һауыт-һабаларҙы ү]этәү

ОБЖИГАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое спец. үртәү 
...ы, яндырыу ...ы; обжигательный цех үртәү 
цехы

ОБЖИГАТЬ несоә. см. обжёчь 
ОБЖИГАТЬСЯ несоә. 1. см. обжечься 

2. страд, от обжигать
оьжимАть несоә. см. обжать I 
ОБЖЙМКА ж см. обжимать 
ОБЖИМКИ только мн. һығынты 
оьжинАть несоә. см. обжать II 
ОБЖ И ТбЙ , -ая, -ое 1. кеше торған (урын

лашҡан, йәшәгән); обжитые места кеше урын
лашҡан ерҙәр 2 . торорға (йәшәргә) яраҡлашты
рылған, кеше торған; обжитая квартйра торорға 
яраҡлаштырылған фатир

ОБЖИТЬ сов. что; разг. торорлоҡ хәлгә 
килтереү, торорға (йәшәргә) яйлаштырыу; об
жйть пустынные места буш урындарҙы торор
лоҡ хәлгә килтереү; обжйть комнату бүлмәне то
роу өсөн яйлаштырыу

ОБЖИТЬСЯ сов.; разг. эйәләшеү, йәшәп (то
роп, күнегеп, өйрәнеп) китеү; обжйться в де
ревне ауылға эйәләшеү; обжйться на новом 
месте яңы ерҙә күнегеп китеү

О Б Ж бРА  м и ж; разг. мәскәй, убыр, ас
кернә, бирән, ғуж

ОБЖ бРСТВО с; разг. мәскәйлек, убырлыҡ, 
аскернәлек, бирәнлек, ҡомағайлыҡ

ОБЗАВЕДЁНИЕ с 1. см. обзавестись 
2. разг. (вещи, инвентарь) йыһаз, йорт кәрәк- 
ярағы; всё обзаведение бөтә йорт кәрәк-ярағы 

ОБЗАВЕСТИСЬ сов. кем-чем; разг. 1. алыу, 
булдырыу; обзавестйсь мебелью мебель алыу; 
обзавестйсь хозяйством хужалыҡ булдырыу 
2. (завести, создать) ҡороу, -лы/-ле булыу 
(булып алыу), булдырыу; обзавестйсь зна
комствами таныш-белешле булыу

ОБЗАВОДИТЬСЯ несоә. см. обзавестйсь 
ОБЗВАНИВАТЬ несоә. см. обзвонйть 
ОБЗВОНИТЬ сов. кого-что; разг. шылтыра

тып сығыу (телефондан); обзвонйть знакомых 
таныштарға шылтыратып сығыу

О Б З бР  м 1. см. обозреть обозревать 
2. спец, күреү (күҙәтеү) мөмкинлеге; круговой 
обзор тирә-яҡты күҙәтеү мөмкинлеге 3. (сжатое 
сообщение) күҙәтеү; международный обзор ха
лыҡ-ара күҙәтеү

О Б ЗбРН Ы Й , -ая, -ое 1. спец. һәйбәт 
күҙәтелә торған; обзорная позиция һәйбәт 
күҙәтелә торған урын 2 . күҙәтеү ...ы, күҙәтеп 
сығыу ...ы; обзорная лекция күҙәтеү лекцияһы 

ОБЗЫВАТЬ несоә. см. обозвать 
ОБИВАТЬ несоә. см. обйть 
ОБИВАТЬСЯ несоә. 1. см. обйться 2. страд, 

от обивать
ОБИВКА ж 1. см. обйть 2. (материал) тыш

лыҡ, тыш; обйвка дивана диван тышлығы
ОБЙВОЧНЫЙ, -ая, -ое тышлыҡ, көплөк, 

тышлыҡ ...ы, көплөк ...ы; обйвочная ткань ты
шлыҡ туҡыма



ОБИДА
ОБЙДА ж 1. үпкә, үпкәләү, хәтер ҡалыу 

(ҡалдырыу), күңел ҡырылыу, рәнйеү; слова 
обйды үпкә һүҙҙәре; мелкие обйды ваҡ-төйәккә 
хәтер ҡалыу; кровная обйда ҡаты үпкә, ныҡ хә
тер ҡалыу; не в обйду будь сказано хәтерең (хә
терегеҙ) ҡалмаһын; нанестй обйду үпкәләтеү, 
хәтер ҡалдырыу; терпеть обйду үпкәләү; не за
бывать обйду үпкә һаҡлау 2. в знач. сказ., разг. 
(с мест, “какой", “такой" и т.п.) үкенес, ая
ныс; опоздал, такая обйда! һуңланым, шундай 
үкенес! ♦ быть в обйде на кого үпкә тотоу, 
үпкәләү; не дать в обйду кого яҡлау, 
башҡаларға рәнйетергә ирек бирмәү; не даться в 
обйду кому үҙеңде рәнйетергә ирек бирмәү 

ОБЙДЕТЬ сов. кого 1. үпкәләтеү, ҡыйыр
һытыу, рәнйетеү, хәтер ҡалдырыу; несправед 
лйво обйдеть нахаҡҡа рәнйетеү; обйдеть неосто
рожным словом уйламай әйтеп үпкәләтеү 2. чем\ 
разг. үгәйһетеү, ситләтеү, ситнәтеү, кәмһетеү, 
йәберләү, мәхрүм итеү; природа не обйдела его 
здоровьем тәбиғәт уны һаулыҡтан мәхрүм 
итмәгән

ОБИДЕТЬСЯ сов. на кого-что үпкәләү, 
рәнйеү, ҡылтайыу, хәтер ҡалыу; обидеться на 
замечание шелтәгә үпкәләү

ОБЙДНО 1. нареч. үпкәләтерлек (рәнйетер- 
лек, хәтер ҡалдырырлыҡ) итеп, үкенесле; 
обйдно разбранйть үпкәләтерлек итеп әрләү 
2. кому в знач. сказ., безл. үкенес, үкенесле, ая
ныс; обйдно вйдеть это быны күреү аяныс; 
обйдно, что не успел закончить үкенесле, 
бөтөрә алманым

ОБЙДНЫЙ, -ая, -ое 1. үпкәләтерлек, рәнйе- 
терлек, хәтер ҡалдырырлыҡ; обйдное замечание 
үпкәләтерлек шелтә 2. разг. (досадный) үкенес
ле, аяныслы; обйдная ошйбка үкенесле хата; 
обйдный недосмотр аяныслы иғтибарһыҙлыҡ ♦ 
до обйдного бик, бигерәк, ифрат; до обйдного 
мало времени ваҡыт бигерәк аҙ

ОБЙДЧИВОСТЬ ж үпкәселлек, хәтер ҡа- 
лыусанлыҡ, ғәрселлек, ғәрләнеүсәнлек; болез
ненная обйдчивость саманан тыш үпкәселлек 

ОБЙДЧИВЫЙ, -ая, -ое хәтере ҡалыусан, 
ҡылтым(бый), үпкәсел, үпкәләүсән, ғәрсел, 
ғәрләнеүсән; обйдчивый человек үпкәсел кеше 

ОБЙДЧИК м и ОБЙДЧИЦА ж ҡыйырһы 
тыусы, хәтер ҡалдырыусы, үпкәләтеүсе, рәнйе
теүсе

ОБИЖАТЬ несоә. см. обйдеть 
ОБИЖАТЬСЯ несоә. см. обйдеться 
ОБЙЖЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от обйдеть

2. прил. үпкәле, рәнйеүле, йәберле, үпкәләгән, 
рәнйегән; обйженный вид үпкәле ҡиәфәт; 
обйженный взгляд рәнйеүле ҡараш; он обйжен 
на приятеля ул дуҫына үпкәләгән

ОБЙЛИЕ с 1. күплек; обйлие рыбы ба 
лыҡтың күплеге 2. (достаток) муллыҡ, бәрәкәт

ОБЙЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. мул, (бик) күп; 
обйльный урожай мул уңыш; обйльные снега 
бик күп ҡар, ҡарҙың күплеге 2. (богатый) бай, 
мул, етеш; обйльный хутор бай утар

ОБИНУЯСЬ: не обинуясь уст. икеләнмәй, 
уйлап тормай, шикләнмәйенсә; не обинуясь 
высказать своё мнение фекереңде икеләнмә
йенсә әйтеү

ОБИНЙК м\ у cm. ситләтеп әйтелгән һүҙ, ки
нәйә, әйтеп еткермәгәнлек, төрттөрөү; в каждом 
вопросе какой-нибудь обиняк һәр бер һорауҙа 
кинәйә ♦ обиняком (обиняками) говорйть 
(спрашивать и т.п.) ситләтеп һөйләү (һорау 
Һ.б ); без обиняков говорйть (спрашивать и 
т.п.) туранан-тура әйтеү

ОБИРАТЬ несоә. см. обобрать 
ОБИТАЕМЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от обитать 

2. прил. кеше йәшәгән (торған); обитаемый 
остров кеше йәшәгән утрау

ОБИТАЛИЩЕ с; уст. төйәк; любймое оби
талище яратҡан төйәк

ОБИТАНИЕ с см. обитать; место обитания 
животных хайуандар йәшәгән урын; среда оби
тания йәшәү мөхите

ОБИТАТЕЛЬ м тороусы, йәшәүсе, төйәклә
неүсе, көн итеүсе; обитатели деревни ауылда то
роусылар

ОБИТАТЬ несоә. тороу, йәшәү, көн күреү 
(итеү); обитать на Урале Уралда йәшәү

ОБИТЕЛЬ ж 1. книжн., у cm. монастырь 
2. чья, какая; шутл. торған (йәшәгән) урыны 

ОБИТЬ сов. что 1. ҡағып (бәреп, һелкетеп, 
китеп) төшөрөү, ҡуптарып төшөрөү; обйть шту
катурку штукатурканы ҡуптарып төшөрөү; 
обйть снег ҡарҙы ҡағып төшөрөү; обйть яблоню 
алмаларҙы һелкетеп төшөрөү 2. разг. туҙҙырыу; 
обйть края брюк салбар балағы остарын 
туҙҙырыу 3. чем кәпләү, тышлау; обйть стулья 
кожей ултырғыстарҙы күн менән тышлау ♦ 
обйть (все) пороги тупһа тапау (берәй эш арты
нан йөрөп, йөҙән бөтөц)

ОБИТЬСЯ сов. 1. (отвалиться) ҡойолоп 
(ҡубып, кителеп) төшөү; штукатурка обйлась 
штукатурка ҡойолоп төшкән 2 . ҡырылыу, туҙыу; 
подол шубы обйлся тундың итәк осо ҡырылған 

О Б И Х бД  м 1. көндәлек тормош, ғәҙәт, яй; 
повседневный обиход көндәлек тормош; жизнь 
идёт свойм обиходом тормош үҙ яйы менән бара 
2 . ҡулланылыу, файҙаланылыу, ҡулланылыш; 
войтй в обиход ҡулланылышҡа инеү; выйти из 
обихода файҙаланыуҙан сығыу

О БИ Х бДН Ы Й , -ая, -ое ғәҙәткә кереп 
киткән, көндәлек, көндәге, ғәҙәттәге, көн дә ҡул
ланылған; обиходные предметы көн дә ҡулла
нылған әйберҙәр; обиходное слово ғәҙәттәге һүҙ 

ОБКАЛЫВАТЬ I несоә. см. обколоть I 
ОБКАЛЫВАТЬ II несоә. см. обколоть II
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ОБЛАМЫВАТЬ
ОБКАПАТЬ сов. кого-что; разг. тамыҙып 

бысратыу, тамыҙып бөтөрөү; обкапать скатерть 
вареньем ашъяулыҡҡа ҡайнатма тамыҙып быс
ратыу

ОБКАПЫВАТЬ I несоә. см. обкапать 
ОБКАПЫВАТЬ II несоә. см. обкопать 
ОБКАРМЛИВАТЬ несоә. см. обкормйть
ОБКАТАТЬ сов. что 1. шымартыу, шымар

тып бөтөрөү; морем обкатанные камни диңгеҙ 
шымартып бөтөргән таштар 2. разг. әйләндерел 
(тәгәрәтеп) йомарлау, әүәләү; обкатать котлету 
в муке котлетты онда әүәләү 3. тигеҙләү, тигеҙ 
итеү, йөрөп (йөрөтөп, шыуып һ.б.) шымартыу, 
тапау, таҡырайтыу 4. спец. йөрөтөп һынау; об
катать автомобйль автомобилде йөрөтөп һынау 

ОБКАТКА ж см. обкатать 
ОБКАТЫВАТЬ несоә. см. обкатать 
ОБКАШИВАТЬ несоә. см. обкосйть 
ОБКЛАДКА ж 1. см. обкладывать — обло 

жйть 1, 2, 4; 2. түшәмә; обкладка конденсатора 
конденсатор түшәмәһе

ОБКЛАДЫВАТЬ несоә. см. обложйть 
ОБКЛЁИВАТЬ несоә. см. обклеить 
ОБКЛЁИТЬ сов. см. оклеить 
О Б К О Л бТ Ь I сов. что ватып (сабып, китеп) 

төшөрөү, ватып сығыу; обколоть лёд с крыльца 
тупһанан боҙҙо сабып төшөрөү

ОБКОЛбТЬ II сов.; разг. 1. что сәнсеп 
сығыу (осло әйбер менән) 2. кого-что сәнсеп 
яралау; обколоть палец иголкой бармаҡты 
сәнсеп яралау

ОБКбМ  м (областной комитет) әлкә коми
теты; обком партии партия әлкә комитеты 

ОБКОПАТЬ сов.; разг. см. окопать 1 
ОБКОРМИТЬ сов. кого-что кәрәгенән тыш 

(артыҡ күп) ашатыу; обкормйть ребёнка баланы 
артыҡ күп ашатыу

ОБКОРНАТЬ сов. что; прост. 1. бик ҡыҫҡа 
итеп киҫеү (ҡырҡыу), ҡыҫҡа киҫеп боҙоу, тигеҙ 
ҡырҡмай эштән сығарыу (боҙоу) (кейемде, 
сәсте һ.б.); обкорнать платье күлдәкте ҡыҫҡа 
киҫеп боҙоу; обкорнать куст ножницами 
ҡыуаҡты ҡайсы менән ҡыҫҡа итеп ҡырҡҡыслау 
2. перен. ҡыҫҡартып боҙоу (үҙгәртеү); обкор
нать повесть повесты ҡыҫҡартып боҙоу

ОБКОСИТЬ сов. 1. что тирәләй (тирә-яғын) 
сабып сығыу; обкосйть кочку түңгәктең тирә- 
яғын сабып сығыу 2. что сабып бөтөү (сығыу); 
обкосйть луг туғайҙы сабып бөтөү 3. кого; разг. 
сабыуҙа уҙыу 4. что сабып (яйлап алыу) яйлау 
(салгыны); обкосйть косу салғыны сабып яй
лау

ОБКРАДЫВАТЬ несоә. см. обокрасть
ОБКРОШИТЬ сов. что; разг. ваҡлау, ыуа

лау; обкрошйть хлеб икмәкте ваҡлау
ОБКРОШИТЬСЯ сов.; разг. ваҡланыу, ките

леү; зуб обкрошйлся теш кителде 
ОБКУРИВАТЬ несоә. см. обкурйть

ОБКУРИТЬ сов.; разг. 1. см. окурйть 2. ко
го-что тәмәке төтөнөнә ыҫлап (һарғайтып, 
ҡарайтып) бөтөрөү; обкурйть стёны стеналарҙы 
тәмәке төтөнөнә ыҫлап бөтөрөү 3. что тарта-тар- 
та яйлау (яйлаштырыу); обкурйть трубку 
төрөпкәне тарта-тарта яйлау

ОБКУСАТЬ сов. что (тирәләй) кимереп 
(тешләп) бөтөрөү; обкусать яблоко алманы ки
мереп бөтөрөү

ОБКУСЫВАТЬ несоә. см. обкусать
ОБЛАВА ж 1. ҡамау, аулау, ҡамап алыу, 

ҡамап аулау; облава на волков бүреләрҙе ҡамап 
аулау; медвежья облава айыу аулау 2. (оцепле
ние места с целью поимки кого-л.) ҡамалыш, 
ҡамау, ҡамап алыу; попасть в облаву ҡама
лышҡа эләгеү

ОБЛАГАТЬ несоә. см. обложйть 
ОБЛАГОДЁТЕЛЬСТВОВАТЬ сов. кого; 

уст., upon, яҡшылыҡ ҡылыу (эшләү)
ОБЛАГОРАЖИВАТЬ несоә. см. облаго

родить
ОБЛАГОРАЖИВАТЬСЯ несоә. 1 .см . обла

городиться 2. страд, от облагораживать
ОБЛАГОРбДИТЬ сов. 1. кого-что матур

лау, юғары күтәреү, затын күтәреү; облаго
родить человека кешене юғары күтәреү 2. что; 
спец. сифатын (тоҡомон) яҡшыртыу; облаго
родить растение привйвкой үҫемлекте ашлап, 
сифатын яҡшыртыу; облагородить древесйну 
үҙағастың сифатын яҡшыртыу

ОБЛАГОРбДИТЬСЯ сов. 1. (әхлаҡи яҡтан) 
яҡшырыу, матурланыу, юғары күтәрелеү, заты 
күтәрелеү, рухи яҡтан үҫеү 2. спец. (о растени
ях, животных, материалах) сифаты (тоҡомо, 
нәҫеле) яҡшырыу

ОБЛАДАНИЕ с см. обладать 
ОБЛАДАТЕЛЬ М  и ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА ж  

эйә, хужа, биләүсе, ҡулда тотоусы; обладатель 
кубка кубоктың эйәһе

ОБЛАДАТЬ несоә. кем-чем биләү, эйә (ху
жа) булыу, -лы/-ле булыу, ҡулда тотоу; обла
дать источниками сырья сеймал сығанаҡтарына 
эйә булыу; обладать хорошим вкусом яҡшы за
уыҡлы булыу

ОБЛАЗИТЬ сов. что; разг. (бөтә ерҙе) йөрөп 
сығыу, (бөтә урында) булып өлгөрөү; облазить 
все тропйнки бөтә һуҡмаҡтарҙы йөрөп сығыу; 
облазить весь город ҡаланың бөтә урындарында 
ла булып сығыу

бБЛАКО с болот; перистые облака ҡыйғас 
болоттар; кучевые облака өйкөм болоттар ♦ под 
облака; под облаками; до облаков бик бейектә; 
быть (витать) в облаках хыял диңгеҙендә йөҙөү; 
с облаков свалйться (упасть) күктән төшкәндәй 
булыу, көтмәгәндә килеп сығыу

ОБЛАМЫВАТЬ несоә. см. обломать, об 
ломйть
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ОБЛАМ Ы ВАТЬСЯ
ОБЛАМЫВАТЬСЯ несов. 1. см. обломаться, 

обломйться 2. страд, от обламывать
ОБЛАПИТЬ сов. кого-что 1. разг. (обхва

титъ лапами) ҡосаҡлау, ҡосаҡлап алыу 
2. прост, (грубо обнятъ) (тупаҫ итеп) ҡосаҡлау 

ОБЛАСКАТЬ сов. кого күңелен күреү (та
быу), яҡты сырай күрһәтеү; обласкать 
родственника туғандың күңелен күреү

ОБ Л ЛСТНОЙ, -ая, -ое 1. әлкә ...ы; облает 
ной центр әлкә үҙәге 2. ерле, урындағы; област
ное произношение ерле әйтелеш; областное 
слово урындағы һүҙ

Об л а с т ь  ж 1. в разн. знач. әлкә; Мос
ковская область Мәскәү әлкәһе; автономная 
область автономиялы әлкә; область вечной 
мерзлоты мәңге боҙлоҡ (һыуыҡ) әлкәһе; тепло 
вбдная область океана океандың йылы һыуҙар 
әлкәһе (урыны); новая область знаний белемдең 
яңы әлкәһе; работать в области медицйны меди 
цина әлкәһендә эшләү 2. мед. (частъ организ
ма) тәңгәл, тапҡыр, тирә; область печени бауыр 
тәңгәле; грудная область түш тирәһе ♦ отойтй в 
область предания (воспоминаний) онотолоп 
бөтөү, ҡулланылыуҙан сығыу, юғалыу

ОБЛАТКА ж облатка, капсула (эсенә он
таҡлы дарыу һалыу өсөн крахмал йәки жела
тиндан яһалган тыш); хинин в облатках облат- 
калы хинин

ОБЛАЧАТЬ несов. см. облачйть 
ОБЛАЧАТЬСЯ несов. 1. см. облачйться 

2. страд, от облачать
ОБЛАЧЁНИЕ с 1. см. облачйть облачать, 

облачйться 2. (одежда священнослужителя) ру- 
ханиҙар кейеме

ОБЛАЧИТЬ сов. кого-что; книжн., уст. 
1. кейҙереү, кейендереү; облачйть мальчика в 
шинель малайға шинель кейҙереү 2. церк. 
(одеть священнослужителя) руханиға ғибәҙәт 
кейемен кейҙереү

ОБЛАЧИТЬСЯ сов. во что; книжн., уст.
1. (кейем) кейеү, кейенеү; облачйться в мундйр 
мундир кейеү 2. церк. ғибәҙәт кейемен кейеү

Об л а ч н о с т ь  ж болотло, болотло булыу, 
болоттар; переменная облачность аяҙлы-болотло 

Об л а ч н ы й , -ая, -ое болотло, болот ҡап
лаған; облачная погода болотло көн; облачное 
небо болот ҡаплаған күк

ОБЛАЯТЬ сов. кого-что 1. абалау, абалап 
алыу, өрөп ташланыу; собака облаяла незна
комца эт ят кешене абалап алды 2. охот. 
-ғы н/-ген  өрөп белгертеү; облаять белку тейен 
барлығын өрөп белгертеү 3. прост, екереү, 
өрөү, һүгеү; облаять человека без причйны бер 
сәбәпһеҙ кешегә екереү

ОБЛЕГАТЬ несов. см. облечь II 
ОБЛЕГЧАТЬ несов. см. облегчйть 
ОБЛЕГЧАТЬСЯ несов. 1. см. облегчйться

2. страд, от облегчать

ОБЛЕГЧЕНИЕ с  1. см. облегчйть облег 
чать, облегчйться; облегчение условий труда
хеҙмәт шарттарын еңеләйтеү 2. (состояние лёг
кости) еңеллек; почувствовать облегчение еңел 
лек һиҙеү

ОБЛЕГЧЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от облег
чйть 2. прил. еңеләйгән; уйтй с облегчённым 
сердцем тыныс, тыныс күңел менән китеү

ОБЛЕГЧИТЬ сов. 1. ә разн. знач. ябайлашты
рыу, еңеләйтеү, бушатыу; облегчйть нбшу йөктө 
еңеләйтеү; облегчйть конструкцию самолёта са
молет конструкцияһын ябайлаштырыу; облегчйть 
условия труда эш шарттарын еңеләйтеү; облег
чйть судьбу кого-л. берәй кешенең яҙмышын 
еңеләйтеү 2. кого-что; перен. баҫыу, тыныслан
дырыу, еңеләйтеү; облегчйть душу күңелде ты
нысландырыу; облегчйть боль ауыртыуҙы баҫыу 

ОБЛЕГЧИТЬСЯ сов.; ә разн. знач. еңеләйеү, 
бушау, баҫылыу; постройка облегчйлась төҙө
лөш еңеләйҙе; работа облегчйлась эш еңеләйҙе 

ОБЛЕДЕНЕЛЫЙ, -ая, -ое боҙло, боҙланған, 
боҙ ҡаплаған; обледенелое окно боҙланған тәҙрә 

ОБЛЕДЕНЁНИЕ с см. обледенеть 
ОБЛЕДЕНЁТЬ сов. боҙланыу, боҙ менән ҡап

ланыу; ветви обледенели ботаҡтар боҙ менән 
ҡапланған

ОБЛЕЗАТЬ несов. см. облезть
ОБЛЁЗЛЫЙ, -ая, -ое разг. 1. йөнө (сәсе) 

ҡойолған, төләгән, өтәләнгән; облезлый котёнок 
йөнө ҡойолған бесәй балаһы; облезлая курица 
төләгән тауыҡ 2. (полинявший) төҫө бөткән, ҡу
бып бөткән (төшкән); облезлый забор буяуы 
ҡубып төшкән ҡойма

ОБЛЁЗТЬ сов.; разг. 1. (о волосах, шерсти) 
ҡойолоу, ҡойолоп бөтөү, йолоу, өтәләү, йолоп 
төшөү; (о перьях) төләү; собака облезла эттең 
йөнө ҡойолған; овчйна облезла һарыҡ ти
реһенең йөнө йолоп төшкән 2. (о краске и т.п.) 
ҡубып бөтөү (төшөү); со стола облезла краска 
өҫтәлдең буяуы ҡубып төшкән 

ОБЛЕКАТЬ несов. см. облечь I 
ОБЛЕКАТЬСЯ несов. 1. см. облечься 

2. страд, от облекать
ОБЛЕНИТЬСЯ сов. ялҡауланыу, ялҡау

лыҡҡа һалышыу; обленйться и ничего не делать 
ялҡаулыҡҡа һалышып, бер нәмә лә эшләмәү 

ОБЛЕПЙТЬ сов. кого-что йәбешеү, һыла
шыу; грязь облепйла сапогй итеккә батҡаҡ 
йәбешкән; рубашка облепйла спйну күлдәк ар
ҡаға һылашҡан 2. чем йәбештереп бөтөү (сы
ғыу), һырытыу; облепйть стены плакатами сте 
нага плакат йәбештереп бөтөү; облепйть ре
пейником дегәнәк һырытыу 3. перен., разг. һы
рып (уратып) алыу; дёти облепйли учйтельницу 
балалар уҡытыусыны һырып алған

ОБЛЕПЙХА ж һырғанаҡ, һарығат; заросли 
облепйхи һырғанаҡ ҡыуаҡтары; варенье из об 
лепйхи һырғанаҡ ҡайнатмаһы 
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ОБЛИЦОВКА
ОБЛЕПЛЙТЬ несоѳ. см. облепить
ОБЛЕСИТЬ сов. что; лес. урман (ағас) ул

тыртыу, урман ултыртып сығыу; облесить степи 
далаға ағас ултыртыу

ОБЛЕТАТЬ I сов. что 1. осоп әйләнеү, осоп 
әйләнеп сығыу; облетать всю страну бөтә илде 
осоп әйләнеү 2. соә. осоп һынау, осоп һынап 
ҡарау; облетать самолёт самолетты осоп һынап 
ҡарау

ОБЛЕТАТЬ II несоѳ. см. облететь
ОБЛЕТЁТЬ сов. 1. кого-что, вокруг кого-че- 

го тирәләй осоу, осоп әйләнеү (йөрөү, урап 
сығыу); облететь Землю Ер шарын осоп 
әйләнеү; облететь вокр5т дерева ағас тирәләй 
осоп йөрөү 2. кого-что (пролететь стороной) 
ситләтеп осоп китеү; ястреб облетел гнездо ҡар
сыға ояны ситләтеп осоп китте 3. кого; разг. 
(опередитъ в полёте) осоп уҙып китеү 4. что; 
перен. (бик тиҙ) таралыу, таралып өлгөрөү; эта 
весть облетела весь город был хәбәр бөтә ҡалаға 
бик тиҙ таралды 5. без доп. ҡойолоп төшөү 
(бөтөү); листва облетела япраҡтар ҡойолоп 
бөттө

ОБЛЁЧЬ I сов. 1. кого, во что; уст. 
кейҙереү, кейендереү 2. кого-что; прям., перен. 
солғау, баҫыу, ҡаплау, томалау, әйләндереү 
(әүерелдереү); туман облёк поверхность озера 
күл өҫтөн томан солғаны; облечь тайной сергә 
әйләндереү 3. что; һөйләп (әйтеп) биреү, белде
реү; облечь содержание в новую форму 
йөкмәткене яңы формала әйтеп биреү; облёчь 
свой мысли в слова үҙ фекереңде һүҙҙәр аша 
белдереү 4. кого-что, чем; перен. биреү, тапшы
рыу; облёчь властью власть биреү ♦ облёчь до- 
вёрием ышанып тапшырыу

ОБЛЁЧЬ II сов. 1. что ҡаплау, ҡаплап 
(солғап, уратып, ҡамап) алыу; тучи облеглй 
нёбо болоттар күк йөҙөн солғап алды 2. кого- 
что (об одежде) һылашыу, ятып (һылашып) то
роу; платье плотно облегло её фигуру күлдәк 
уның тәненә һылашып тора

ОБЛЁЧЬСЯ сов. во что 1. у cm. кейенеү 
2. кәүҙәләнеү, һүрәтләнеү аша бирелеү; об 
лёчься в образ Онёгина Онегин образында 
һүрәтләнеү

ОБЛИВАНИЕ с 1. см. облйвать 2. (водная 
процедура) һыу (менән) ҡойоноу; холодные об
ливания һалҡын һыу менән ҡойоноу

ОБЛИВАТЬ несоә. см. облйть
ОБЛИВАТЬСЯ несоә. 1. см. облиться 

2. страд, от обливать ♦ обливаться слезами 
күҙ йәше түгеү, йәшкә мансылыу; обливаться 
потом йән тиргә төшөү, тиргә батыу; сёрдце 
кровью обливается йөрәк әрней, йөрәккә ҡан 
һауа

ОБЛЙВКА ж; спец. 1. см. облйть обли 
вать 2. (глазурь на керамических изделиях) ял
тырауыҡ

ОБЛИ ВНбЙ , -ая, -ое спец. ялтырауыҡлы, 
глазурь йүгертелгән; обливная мйска ялтыра
уыҡлы сеүәтә

ОБЛИГАЦИОННЫЙ, ая, ое облигация 
...ы; облигационный заём облигация заёмы 

ОБЛИГАЦИЯ ж облигация 
ОБЛИЗАТЬ соә. кого-что 1. ялау, ялап 

ҡуйыу (бөтөрөү, алыу) 2. (очиститъ) ялап 
таҙартыу (ҡуйыу); облизать ложку ҡалаҡты 
ялап ҡуйыу ♦ пальчики оближешь (оближете): 
1) телеңде йоторһоң; 2 ) перен. һоҡландырғыс, 
иҫ киткес

ОБЛИЗАТЬСЯ соә. (о животных) яланыу 
ОБЛИЗНУТЬ сов. см. облйзывать
ОБЛИЗНУТЬСЯ сов. яланыу, яланып алыу 

(ҡуйыу)
ОБЛИЗЫВАТЬ несоә. см. облизать 
ОБЛИЗЫВАТЬСЯ несоә. 1. см. облизаться

2. на кого-что; перен. (смотреть с вожделени
ем) тамшаныу, өмөтләнеп (ымһынып) тороу, 
өмөтләнеп (ымһынып) көтөп тороу 3. страд, от 
облйзывать

Об л и к  м 1. килбәт, ҡиәфәт; приятный 
облик яғымлы ҡиәфәт; изменить облик ҡиәфәтте 
үҙгәртеү 2. йөҙ, тәбиғәт; моральный облик 
человёка кешенең әхлаҡи йөҙө 3. чего-л.; перен. 
йөҙ, тышҡы күренеш; облик города ҡаланың 
тышҡы күренеше

ОБЛИНЙТЬ сов.; разг. 1. уңыу, төҫөн юғал
тыу, тоноҡланыу; покрывало облиняло япма 
төҫөн юғалтты 2. (о животных) йөнөн (яба
ғаһын, баҡтаһын) ҡойоу; (о птицах) төләү; ко
рова облиняла һыйыр баҡтаһын ҡойҙо 

ОБЛИПАТЬ несоә. см. облйпнуть 
ОБЛИПНУТЬ соә. чем; разг. йәбешеү, йәбе

шеп бөтөү, һырыу; облйпнуть снёгом ҡар 
һырыу; облйпнуть грязью батҡаҡ йәбешеү

ОБЛИТЬ соә. 1. кого-что өҫтөнә һибеү (ҡо
йоу), ҡойондороу; облйть водой өҫтөнә һыу 
һибеү 2. кого-что өҫтөнә түгеү (түгеп бысра
тыу); облйть скатерть чернйлами ашъяулыҡты 
ҡара түгеп бысратыу 3. что; спец. тышына 
яғыу, тышына йүгертеп сығыу, тышын ҡаплау; 
облйть горшок глазурью көршәк тышына гла 
зурь яғыу ♦ облйть грязью (помоями) кого ке 
ше өҫтөнә бысраҡ ташлау, яла яғыу; облйть пре 
зрёнием кого нәфрәтле ҡараш ташлау, ерәнеп 
ҡарау

ОБЛИТЬСЯ соә. 1. ҡойоноу, ҡойоноп алыу; 
облйться холодной водой һалҡын һыу менән 
ҡойоноу 2. батыу, түгеү; облйться потом тиргә 
батыу

ОБЛИЦЕВАТЬ сов. что кәпләү, ҡаплау, 
йөҙләү; облицевать стены мрамором стеналарҙы 
мәрмәр менән йөҙләү

ОБЛИЦбВКА ж 1. см. облицевать 2. (слой 
материала, которым облицовывается какая-л. 
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ОБЛИЦОВОЧНЫЙ
поверхность) көплөк, йөҙлөк; мраморная обли
цовка мәрмәр йөҙлөк

ОБЛИЦбВОЧНЫ Й, -ая, -ое кәпләү (йөҙләү) 
...ы; облицовочные работы кәпләү эштәре; об
лицовочный камень йөҙләү ташы

ОБЛИЦбВЩ ИК м и ОБЛИЦбВЩ ИЦА ж
кәпләүсе, йөҙләүсе

ОБЛИЦбВЫВАТЬ несов. см. облицевать 
ОБЛИЧАТЬ несов. 1. см. обличить 2. что 

фаш итеү; обличать взяточничество ришүәтсе 
лекте фаш итеү; обличать порок боҙоҡлоҡто 
фаш итеү 3. что белдереү, күрһәтеү, күрһәтеп 
тороу; всё это обличает в нём талант былар ба 
рыһы ла уның талантын күрһәтеп тора

ОБЛИЧИТЕЛЬ м фаш итеүсе, ғәйебен 
(йөҙөн) асыусы; обличйтель лжи ялғанлыҡты 
фаш итеүсе

ОБЛИЧИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое книжн. фаш 
итеү ...ы; обличйтельная речь фаш итеү телмәре 

ОБЛИЧИТЬ сов. кого фаш итеү, ғәйебен 
(йөҙөн) асыу; обличйть преступника енәйәтсене 
фаш итеү

ОБЛЙЧЬЕ с 1. прост. йөҙ, сырай, килбәт; 
вйдно по облйчью йөҙөнән күренеп тора 2. пе- 
рен. тышҡы күренеш, ҡиәфәт; различать по об
лйчью тышҡы күренешенән айырыу

ОБЛОБЫЗАТЬ сов. кого-что; шутл. үбеү 
ОБЛОБЫЗАТЬСЯ сов. үбешеү 
ОБЛОЖЕНИЕ с см. обложйть 3, 4; обло

жение медведя айыуҙы ҡамау; обложение на
логами һалым(дар) һалыу

ОБЛбЖ ЕЧНЫ Й , -ая, -ое тышлыҡ; об
ложечная бумага тышлыҡ ҡағыҙ

ОБЛОЖИТЬ сов. 1. кого-что тирәләй (яҡ- 
яғына) һалыу (ҡуйыу, ҡыҫтырыу), тирәләй (яҡ- 
яғына) һалып (ҡуйып, ҡыҫтырып) сығыу; обло
жйть больного подушками ауырыуҙың яҡ-яғына 
мендәрҙәр ҡуйыу 2. что ҡаплап (солғап, баҫып) 
алыу; тучи обложйли нёбо күк йөҙөн болоттар 
ҡаплап алды 3. кого-что уратып (ҡамап) алыу; 
обложйть крепость ҡәлғәне ҡамау; обложйть 
медведя в берлоге айыуҙы өңөндә ҡамап алыу 
4. кого-что һалыу; обложйть данью яһаҡ һалыу 

ОБЛОЖИТЬСЯ сов. 1. ян-яҡҡа өйөп ҡуйыу 
(ҡуйып сығыу), тирә-яғына өйөп һалыу (һалып 
сығыу); обложиться подушками ян-яҡҡа 
мендәрҙәр өйөп һалып сығыу; обложиться 
книгами тирә-яғына китаптар өйөп ҡуйыу 2. ҡап
ланыу, солғаныу; нёбо обложйлось тучами күк 
йөҙө болот менән ҡапланды

ОБЛбЖ КА ж тыш, тышлыҡ; обложка тет
ради дәфтәр тышы; обложка паспорта паспорт 
тышлығы

ОБЛОЖНОЙ: обложной дождь разг. баҫып 
яуған ямғыр

ОБЛОКАЧИВАТЬ несов. см. облокотйть 
ОБЛОКАЧИВАТЬСЯ несов. см. облоко

титься

ОБЛОКОТИТЬ сов. что таяныу, терһәккә 
таяныу; облокотйть руки на стол ҡулдар менән 
өҫтәлгә таяныу

ОБЛОКОТИТЬСЯ сов. таяныу, терһәккә та
яныу; облокотиться о подоконник тәҙрә төбөнә 
таяныу

ОБЛОМАТЬ сов. 1. что һындырыу, һынды
рып алыу (сығыу, бөтөрөү); обломать сухйе 
вётки ҡороған ботаҡтарҙы һындырыу 2. кого; 
перен., прост, бөгөү, (өгөтләп) күндереү, 
өгөтләү, өгөтләп ипкә килтереү, килештереү, ри- 
залаштырыу; обломать упрямца кире кешене 
өгөтләп ипкә килтереү; обломать по-свбему үҙ 
яйыңа бөгөү

ОБЛОМАТЬСЯ сов. ватылыу, һыныу, ваты
лып (һынып) төшөү; ногти обломались тырнаҡ
тар һынып төшкән

ОБЛОМИТЬ сов. что һындырып алыу (таш
лау, төшөрөү); обломить ветку ботаҡты һынды
рып ташлау

ОБЛОМИТЬСЯ сов. һынып (ватылып, еме
релеп) төшөү; перйла обломйлись яндауыр 
һынып төшкән

ОБЛбМ ОВЩ ИНА ж обломовсылыҡ, их- 
тыярһыҙлыҡ

ОБЛбМ ОК м 1. һыныҡ, ватыҡ, киҫәк; об
ломок статуи статуя ватығы 2. чего; перен. ҡал
дыҡ; обломок прошлых веков үткән быуаттар 
ҡалдығы

ОБЛУПИТЬ сов.; прост. 1. что әрсеү, ҡа
бығын (ҡайырын, ҡыртышын) әрсеү; облупйть 
яйцб йомортҡаның ҡабығын әрсеү 2. кого; пе
рен. (обманом отнятъ что-л.) алда(ты)п талау, 
алда(ты)п талап китеү

ОБЛУПИТЬСЯ сов.; разг. ҡубыу, ҡубып 
төшөү (сығыу); краска облупилась буяуы 
ҡубып төшкән

ОБЛУЧАТЬ несов. см. облучйть 
ОБЛУЧЁНИЕ с см. облучйть, облучйться; 

радиоактйвное облучение радиоактив нурланыш 
ОБЛУЧИТЬ сов. кого-что нурландырыу; об

лучйть кварцем кварц менән нурландырыу 
ОБЛУЧИТЬСЯ сов. нурландырылыу; облу

чйться кварцем кварц менән нурландырылыу 
ОБЛУЧбК м ҡузла, арба (сана) башы 
ОБЛЫСЁНИЕ с см. облысеть 
ОБЛЫСЁТЬ сов. сәс ҡойолоу (ҡойолоп 

бөтөү), ялтасланыу; облысеть от болезни ауы
рыуҙан сәс ҡойолоу

ОБЛЮБОВАТЬ сов. кого-что күңелгә оҡша
тыу, оҡшағанды һайлау (һайлап алыу); облюбо
вать себе место оҡшаған урынды һайлау 

ОБЛЮ БбВЫВАТЬ несов. см. облюбовать 
ОБМАЗАТЬ сов. 1. что һылау, һылап сы

ғыу; обмазать печь глйной мейесте балсыҡ ме
нән һылау 2. кого-что; разг. (запачкать) буяу, 
бысратыу, буяп (бысратып) бөтөү, һылау, һөр
төү; обмазать лицо сажей битте ҡоромға буяу



ОБМЕТАТЬ
ОБМАЗАТЬСЯ сое.; разг. буялыу, бысра

ныу, буялып (бысранып) бөтөү, һөртөнөү; об
мазаться краской буяуға бысраныу

ОБМАЗКА ж 1. см. обмазать 2. (вещество) 
һылау (материалы); белая обмазка аҡ һылау 

ОБМАЗЫВАТЬ несоә. см. обмазать 
ОБМАЗЫВАТЬСЯ несоә. 1. см. обмазаться 

2. страд, от обмазывать
ОБМАКИВАТЬ несоә. см. обмакнуть 
ОБМАКНУТЬ сов. что, во что маныу, ма

нып алыу; обмакнуть хлеб в молоко икмәкте 
һөткә манып алыу

ОБМАН м 1. см. обмануть 2. (заблуждение) 
алдаҡ, алданыу, яңылышыу; впасть в обман ал
даныу, алдаҡҡа бирелеү; ввестй в обман алда
тыу, яңылыш юлға төшөрөү; жить в обмане ал
данып йәшәү 3. чего (ошибочное представле
ние) яңылыш, яңылышлыҡ; обман зрения яңы
лыш күреү; обман чувств тойғо яңылышлығы 

ОБМАННЫЙ, -ая, -ое алдау ...ы, ялған ...ы; 
добыть обманным способом ялған юл менән 
табыу

ОБМАНУТЬ сов. кого-что', ө разн. знач. ал
дау, алдатыу, ялғанлау, аҡламау; обмануть не
приятеля дошманды алдатыу; обмануть поку
пателя һатып алыусыны алдау; обмануть на
дежды чъи-л. берәйһенең өмөтөн өҙөү (аҡламау) 

ОБМАНУТЬСЯ сов. ө ком-чём алданыу, 
аҡланмау; обмануться в своей надежде өмөтөң 
аҡланмау; обмануться в деле каком-л. берәй 
эштә алданыу

ОБМАНЧИВЫЙ, -ая, -ое алдаусан, алдай 
торған, ялған, ышанысһыҙ; обманчивая погода 
ышанысһыҙ көн торошо; обманчивый нрав ал
даусан холоҡ; обманчивая внешность ялған 
ҡиәфәт

ОБМАНЩИК м и о б м Ан щ и ц а  ж алдар, 
алдаҡсы, ялғансы

ОБМАНЫВАТЬ несоә. см. обмануть 
ОБМАНЫВАТЬСЯ несоә. 1 .см . обмануться 

2. страд, от обманывать
ОБМАТЫВАТЬ несоә. см. обмотать 
ОБМАТЫВАТЬСЯ несоә. 1. см. обмотаться 

2. страд, от обматывать
ОБМАХИВАТЬ несоә. см. обмахнуть 
ОБМАХИВАТЬСЯ несоә. см. обмахнуться 
ОБМАХНУТЬ сов. 1. кого-что елпеү, елпе

теү, елпеп алыу 2. что һелкеп (ҡаҡҡылап) 
төшөрөү; обмахнуть пыль с дивана дивандың 
туҙанын ҡаҡҡылап төшөрөү

ОБМАХНУТЬСЯ сов. елпенеү, елпенеп ҡу
йыу (алыу); обмахнуться веером елпеүес менән 
елпенеү

ОБМАЧИВАТЬ несоә. см. обмочйть 
ОБМАЧИВАТЬСЯ несоә. 1. см. обмочйться 

2. страд, от обмачивать
ОБМЕЛЁТЬ сов. һайығыу, һайығайыу; озеро 

обмелело күл һайыҡты

ОБМЁН м 1. см. обменять, обменяться
2. алышыу, алмашыу; обмен товаров тауар ал
машыу; планйрование обмена алышыуҙы план
лаштырыу ♦ обмен веществ матдәләр алма
шыныуы

ОБМЁНИВАТЬ несоә. см. обменять 
ОБМЕНИВАТЬСЯ несоә. 1. см. обменяться 

2. страд, от обменивать
ОБМЕНИТЬ сов. см. обменять 
ОБМЕННЫЙ, -ая, -ое алмаштырыу ...ы, ал

машыу ...ы; обменный пункт алмаштырыу пунк
ты; обменный фонд алмаштырыу фонды

ОБМЕНЙТЬ сов. кого-что 1. алмаштырыу, 
алмашыу; обменять кнйгу китап алмаштырыу; 
обменять кое какие вещи на муку ҡайһы бер 
әйберҙәрҙе онға алмаштырыу 2. (переменить 
вещь нечаянно или с умыслом) алмаштырып 
алыу (кейеү), алмаштырып алып (кейеп) китеү; 
обменять шапку бүректе алмаштырып кейеү 

ОБМЕНЙТЬСЯ сов. 1. кем-чем алмашыу; 
обменяться комнатами бүлмәләрҙе алмашыу; об
меняться туфлями туфлиҙарҙы алмашыу 2. чем; 
перен. алышыу, бирешеү, уртаҡлашыу; обме
няться мнениями фекер алышыу; обменяться 
опытом тәжрибә уртаҡлашыу; обменяться взгля
дами ҡарашып алыу; обменяться приветствиями 
сәләм бирешеү

ОБМЁР м см. обмерить; обмер участка
участка үлсәү

ОБМЕРЁТЬ сов.; разг. шаҡ ҡатыу, ҡатып 
(аптырап) ҡалыу; обмереть от испита ҡурҡыу
ҙан ҡатып ҡалыу

ОБМЕРЗАТЬ несоә. см. обмёрзнуть
ОБМЕРЗЛЫЙ, -ая, -ое боҙланған, боҙ ҡап

лаған; обмёрзлые ступеньки боҙланған баҫ
ҡыстар

ОБМЕРЗНУТЬ сов.', разг. боҙланыу, боҙ ҡа
тыу (ҡаплау), туңыу; усы обмёрзли мыйыҡтар 
боҙланған

ОБМЁРИВАТЬ несоә. см. обмёрить 
ОБМЕРИВАТЬСЯ несоә. 1. см. обмериться 

2. страд, от обмеривать
ОБМЁРИТЬ сов. 1. кого-что үлсәү, үлсәп 

сығыу; обмёрить поле баҫыуҙы үлсәп сығыу 
2. кого; разг. дөрөҫ үлсәмәү, алдап кәм үлсәү, 
үлсәп еткермәү; обмёрить покупателя һатып 
алыусыны алдап кәм үлсәү

ОБМЁРИТЬСЯ и ОБМЁРЯТЬСЯ сов .; разг. 
яңылыш үлсәү, үлсәгәндә яңылышыу 

ОБМЕРЙТЬ несоә. см. обмёрить 
ОБМЕСТИ сов. что (сметая, очистить) 

һепереү, һепереп алыу (төшөрөү); обместй 
валенки вёником быйма өҫтөнән ҡарын һепереү; 
обместй паутйну үрмәксе ауын һепереп төшөрөү 

ОБМЕТАТЬ I несоә. см. обместй 
ОБМЕТАТЬ II сов. что 1. типсеп (йүрмәп) 

сығыу; обметать швы йөйҙәрҙе йүрмәп сығыу 
2. безл.; разг. осоноу, сабыртыу (сәбертеү), са- 
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ОБМЁТЫВАТЬ
быртып (сәбертеп) сығыу; губы обметало ирен 
сабыртып сыҡҡан

ОБМЁТЫВАТЬ несоә. см. обметать II 
ОБМИНАТЬ несоә. см. обмять 
ОБМИНАТЬСЯ несоә. 1. см. обмяться 

2. страд, от обминать
ОБМИРАТЬ несоә. см. обмереть 
ОБМОЗГОВАТЬ сов. что; прост, яҡшылап 

(төрлө яҡлап) уйлау; это надо обмозговать бы
ны яҡшылап уйларға кәрәк

ОБМОЛАЧИВАТЬ несоә. см. обмолотйть 
ОБМбЛВИТЬСЯ сов.', разг. 1. (оговорить

ся) яңылыш әйтеү; я не обмолвился мин 
яңылыш әйтмәнем 2. (проговориться) яңылыш 
әйтеп ебәреү (ҡуйыу, ташлау); он боялся об
молвиться об этом ул быны яңылыш әйтеп 
ебәреүҙән ҡурҡа ине 3. (вскользь сказать) бер 
һүҙ әйтеү (ысҡындырыу); об этой встрече он ни 
словом не обмолвился был осрашыу тураһында 
ул бер һүҙ ҙә ысҡындырманы ♦ не обмолвиться 
(ни едйным) словом (словечком) бер һүҙ ҙә 
әйтмәү, өндәшмәү

ОБМбЛВКА ж яңылыш әйткән (ыскындыр
ған) һүҙ, уйламайынса әйтелгән һүҙ

ОБМОЛбТ м 1. см. обмолотйть — обмо
лачивать 2. (количество обмолоченного зерна) 
төшөм, һуғып алынған ашлыҡ; высокий обмолот 
юғары төшөм

ОБМОЛОТИТЬ сов. что ашлыҡ (иген) 
һуғыу (һуғып бөтөрөү); обмолотйть зерно в 
сжатые сроки ашлыҡты ҡыҫҡа ваҡыт эсендә 
һуғып бөтөрөү

ОБМОРАЖИВАНИЕ с см. обмораживать, 
обмораживаться

ОБМОРАЖИВАТЬ несоә. см. обморозить 
ОБМОРАЖИВАТЬСЯ несоә. 1. см. обмо

розиться 2. страд, от обмораживать
ОБМОРбЖ ЕНИЕ и ОБМОРОЖЁНИЕ с

см. обморозить, обморозиться
ОБМ ОРбЗИТЬ сов. что өшөтөү, туңдырыу; 

обморозить нос танауҙы өшөтөү
ОБМ ОРбЗИТЬСЯ сов. өшөү, туңыу, өшөп 

(туңып) бөтөү; ребёнок обморозился бала өшөп 
бөткән

бБМ ОРОК м һуш китеү, һуштан (иҫтән) 
яҙыу; короткий обморок бер аҙға һуштан яҙыу; 
упасть в обморок һуш китеп йығылыу, иҫ 
юғалтыу

бБМОРОЧНЫ Й, -ая, -ое иҫһеҙ, һуштан 
(иҫтән) яҙған; обморочное состояние һуштан 
яҙған хәлдә булыу

ОБМОТАТЬ сов. что урау, сырмау, урап 
(сырмап) ҡуйыу; обмотать шёю шарфом муйын
ға шарф урап ҡуйыу

ОБМОТАТЬСЯ сов. 1. чем ураныу, сырма- 
ныу, урап (сырмап) ҡуйыу; обмотаться поло
тенцем таҫтамалға ураныу 2. (вокруг чего) сыр
малыу

ОБМбТКА ж 1. см. обмотать 2. урама; об
мотка ротора роторҙың урамаһы; проволочная 
обмотка сым урамаһы 3. обычно мн. обмотки 
силғау

ОБМбТОЧНЫЙ, -ая, -ое урау ...ы, урама 
...ы; обмоточный цех урау цехы; обмоточный 
материал урама материалы; обмоточный провод
урама сымы

ОБМОЧИТЬ сов. что сылатыу, сылатып 
алыу, һыулау, еүешләү, еүешләтеү; обмочйть 
рукава еңде сылатыу; обмочйть полотенце таҫта 
мал еүешләү

ОБМОЧИТЬСЯ сов. 1. разг. сыланыу, һыу
ланыу, еүешләнеү; обмочйться под дождём 
ямғырға сыланыу 2. прост, аҫҡа ебәреү

ОБМУНДИРОВАНИЕ с 1. см. обмундиро 
вать 2. формалы кейем, обмундирование; зймнее 
обмундирование ҡышҡы обмундирование; сол
датское обмундирование һалдат обмундиро
ваниеһы

ОБМУНДИРОВАТЬ сов. кого-что кейенде
реү, формалы кейем биреү; обмундировать при
зывников призывниктарға формалы кейем би
реү; обмундировать армию армияны кейендереү 

ОБМУНДИРОВАТЬСЯ сов. обмундирова
ние (формалы кейем) алыу

ОБМ УНДИРбВКА ж\ разг. 1. см. обмунди
ровать 2. формалы кейем; новая обмундировка 
яңы формалы кейем

ОБМУНДИРбВЫВАТЬ несоә. см. обмун
дировать

ОБМУНДИРбВЫВАТЬСЯ несоә. 1. см. об
мундироваться 2. страд, от обмундировывать

ОБМУРОВАТЬ сов. что кирбес менән ны
ғытыу, балсыҡ (цемент) менән (һылап) нығы
тыу; обмуровать котёл ҡаҙанды кирбес менән 
(һылап) нығытыу

ОБМУРбВЫВАТЬ несоә. см. обмуровать 
ОБМУ С б  ЛИВАТЬ несоә. см. обмусолить 
ОБМУСбЛИВАТЬСЯ несоә. 1. см. обму 

солиться 2. страд, от обмусоливать
ОБМУСбЛИТЬ сов. что; разг. төкөрөкләү 
ОБМУСбЛИТЬСЯ сов.', разг. төкөрөкләнеү 
ОБМЫВАНИЕ с  с м . обмывать 
ОБМЫВАТЬ несоә. см. обмыть 
ОБМЫВАТЬСЯ несоә. 1. см. обмыться 

2. страд, от обмывать
ОБМЫЛОК м; разг. һабын ҡалдығы (киҫәге) 
ОБМЫТЬ сов. 1. кого-что йыуыу, йыуып 

таҙартыу, йыуындырыу; обмыть рану йәрәхәтте 
йыуыу; обмыть ребёнка баланы йыуындырыу 
2. что\ прост, йыуыу, йыуып алыу; обмыть 
премию премияны йыуыу

ОБМЫТЬСЯ сов. 1. йыуыныу, йыуынып 
алыу; обмыться под душем душта йыуыныу 
2. (стать чистым — о предмете) йыуылып 
таҙарыу, йыуылыу

ОБМЯКАТЬ несоә. см. обмякнуть
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ОБНОВИТЬ
ОБМЙКНУТЬ сое.; разг. 1. йомшарыу, ебеү, 

иҙелеү; хлеб от сырости обмяк икмәк ебегән 
2. (стать вялым) әлһерәү, мәлйерәү, бәлтерәү, 
иҙрәү, әлһерәп китеү, мәлйерәп (бәлтерәп) тө
шөү; обмякнуть от усталости арыуҙан әлһерәү; 
руки её внезапно обмякли ҡулдары ҡапыл 
бәлтерәп төштө 3. перен. (смягчиться) күңел 
йомшарыу (иреү), йомшара төшөү; он, наконец, 
обмяк аҙаҡ ул килеп, йомшара төштө; об
мякнуть от лёсти ялағайланып маҡтауҙан күңел 
йомшарыу

ОБМЙТЬ сов. что тапау, баҫыу, иҙеү, ойпа- 
лау, таушалдырыу; обмять сёно бесәнде тапау; 
обмять подушку мендәрҙе иҙеү; обмять ткань 
туҡыманы таушалдырыу

ОБМЙТЬСЯ сов. 1. тапалыу, баҫылыу, 
иҙелеү, ойпаланыу, таушалыу; сёно обмялось 
бесән баҫылған (тапалған); пальто обмялось 
пальто таушалған 2 . йомшарыу, яйланыу, 
кәлепләнеү, йәтешләнеү, ҡулайланыу; сапогй 
обмялись итек кәлепләнеп киткән

ОБНАГЛЁТЬ сов. оятһыҙланыу, әҙәпһеҙ 
(тәртипһеҙ) ҡыланыу

ОБНАДЁЖИВАТЬ несов. см. обнадёжить
ОБНАДЕЖИТЬ сов. кого өмөтләндереү, 

ышандырыу, өмөтләндереп (ышандырып) ты
нысландырыу; обнадёжить больного ауырыуҙы 
өмөтләндереү; ответ его обнадёжил яуап уны 
ышандырҙы

ОБНАЖАТЬ несов. см. обнажйть 
ОБНАЖАТЬСЯ несов. 1. см. обнажйться 

2. страд, от обнажйть
ОБНАЖЁНИЕ С 1. см. обнажйть обна 

жать, обнажйться обнажйться; обнажение 
корней дерева ағас тамырҙарын асыу; обна
жение флангов флангыларҙы асыу 2. геол. асы
лып (яланғасланып) күренеп ятҡан ер (урын) 

ОБНАЖЁННЫЙ, ая, ое 1. прич. от обна 
жйть 2. прил. яланғас, асыҡ, шәрә; обнажённые 
руки яланғас ҡулдар 3. прил. яланғас, ҡола, 
асыҡ; обнажённые деревья яланғас ағастар; об
нажённая степь ҡола дала; обнажённая мест
ность асыҡ урын 4. прил. өҫкә сығып ятҡан 
(тау тоҡомона ҡарата) 5. прил.; перен. 
асыҡтан-асыҡ; обнажённый цинйзм асыҡтан- 
асыҡ оятһыҙлыҡ

ОБНАЖИТЬ сов. что 1. асыу, яланғаслау, 
шәрә ҡалдырыу, асыҡ (яланғас) ҡалдырыу, 
һалыу; обнажйть плёчи ҡулбаштарҙы асыҡ ҡал
дырыу; обнажйть голову баш кейемен һалыу; 
осень обнажйла деревья көҙ ағастарҙы яланғас
ландырҙы 2 . һурыу, һурып (тартып) сығарыу; 
обнажйть меч ҡылысты ҡынынан һурып сыға
рыу 3. перен. (раскрыть) асыу, асып һалыу, 
фаш итеү; обнажйть недостатки етешһеҙлек
тәрҙе асып һалыу; обнажйть зло яманлыҡты 
фаш итеү

ОБНАЖИТЬСЯ сов. 1. асылыу, яланғасла
ныу, шәрәләнеү, асыҡ (яланғас, шәрә) ҡалыу; 
лес обнажйлся урман яланғасланды; корни об 
нажйлись тамырҙар асылды; горы обнажйлись 
тауҙар яланғас ҡалды 2. перен. (раскрыться) 
асылыу, беленеү, фаш ителеү

ОБНАРбДОВАТЬ сов. халыҡҡа белдереү 
(иғлан итеү, еткереү); обнародовать указ указ
ды халыҡҡа иғлан итеү

ОБНАРУЖИВАТЬ несов. см. обнаружить 
ОБНАРУЖИВАТЬСЯ несов. 1. см. обна 

р ужиться 2. страд, от обнаруживать
ОБНАРУЖИТЬ сов. 1. что (показать, про

явить) күрһәтеү, белдереү; обнаружить же
лание теләк белдереү; обнаружить свою радость 
шатлығыңды күрһәтеү 2. кого-что (найти) та
быу; обнаружить протйвника дошманды табыу; 
обнаружить рукопись ҡулъяҙманы табыу 3. что 
(раскрыть) асыу, асып һалыу, белеү; обна
ружить преступлёние енәйәтте асыу; обна
ружить потёрю докумёнтов документтарҙың 
юғалыуын белеү

ОБНАРУЖИТЬСЯ сов. 1. (стать видимым, 
явным, проявиться) беленеү, күренеү, билдәле 
булыу; у мальчика обнаружилась склонность к 
рисованию малайҙың рәсем төшөрөүгә һәләте бе
ленде; тайна вскоре обнаружилась сер тиҙҙән 
билдәле булды 2. (найтись) табылыу, килеп 
сығыу; пропавшая кнйга обнаружилась юғалған 
китап табылды

ОБНАШИВАТЬ несов. см. обносйть I 1 
ОБНАШИВАТЬСЯ несов. 1. см. обно 

сйться 2; 2. страд, от обнашивать
ОБНЕСТЙ сов. 1. что, чем (огородить) ҡой

малап (кәртәләп, ситәнләп, текмәләп) алыу; об 
нестй двор забором йорт-ҡураны ҡоймалап 
алыу 2. (угостить) өләшеп (таратып) сығыу; 
обнестй гостёй чаем ҡунаҡтарға сәй таратып 
сығыу 3. кого (пропустить при угощении) 
бирмәй үтеп китеү, буш ҡалдырыу 

ОБНИМАТЬ несов. см. обнять 
ОБНИМАТЬСЯ несов. 1. см. обняться 

2. страд, от обнимать
ОБНЙМКА: в обнймку ҡосаҡлашып 
ОБНИЩ АЛЫЙ, -ая, -ое хәйерселәнгән, 

хәйерселеккә төшкән
ОБНИЩАНИЕ с  с м . обнищать 
ОБНИЩАТЬ сов. хәйерселәнеү, хәйерсе

леккә төшөү
ОБН бВА  ж; разг. см. обновка
ОБНОВИТЬ сов. что 1. яңыртыу, яңылыҡ 

индереү, яңы төҫ индереү (биреү); обновйть за
бор ҡойманы яңыртыу; обновйть жизнь тормош
то яңыртыу 2. перен. яңыртыу, (яңынан хәтер
гә) ҡайтарыу 3. разг. беренсе тапҡыр кейеү (ке
йеп сығыу); обновйть платье күлдәкте беренсе 
тапҡыр кейеп сығыу
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ОБНОВИТЬСЯ
ОБНОВИТЬСЯ сов. яңырыу; край обно 

вйлся төйәк (ил) яңырҙы; жизнь обновилась
тормош яңырҙы; природа обновйлась тәбиғәт 
яңырҙы; репертуар обновился репертуар яңыр
ҙы; товарищество обновйлось новыми членами 
ширкәт яңы ағзалар иҫәбенә яңырҙы

ОБНбВКА ж яңы кейем (әйбер); надеть об
новку яңы кейем кейеү

ОБНОВЛЕНИЕ с см. обновйть, обновиться; 
обновление одежды кейем-һалымды яңыртыу; 
обновление репертуара репертуарҙы яңыртыу; 
обновление природы тәбиғәт яңырыуы 

ОБНОВЛЙТЬ несов. см. обновйть 
ОБНОВЛЯТЬСЯ несов. 1. см. обновйться 

2. страд, от обновлять
ОБНОСИТЬ I сов. что\ прост. 1. кейеп 

кәлепләү (таманлау, ипләү, яйлау); обносить 
новые туфли яңы туфлиҙарҙы кейеп таманлау 
2. кейеп туҙҙырыу, туҙҙырып бөтөрөү; обносить 
сапогй итекте кейеп туҙҙырыу

ОБНОСЙТЬ II несов. см. обнестй 
ОБНОСИТЬСЯ сов.', разг. 1. (кейем-һалым 

һ.б.) туҙыу, иҫкереү, туҙып (иҫкереп) бөтөү; 
люди сйльно обносйлись кешеләрҙең кейем-һа
лымы туҙҙы; пальто обносилось пальто туҙып 
бөткән 2. (стать удобным в результате носки) 
кейелеп кәлепләнеү, ипләнеү, яйланыу; джемпер 
ещё не обносйлся джемпер әлегәсә кейелеп кә
лепләнмәгән

ОБНбСКИ мн. (ед. обносок м)\ разг. иҫке 
кейем, иҫке-моҫҡо; ходйть в обносках иҫке ке
йемдә йөрөү

ОБНібХАТЬ сов. кого-что еҫкәү, еҫкәп 
сығыу

ОБШ бХИВАТЬ несов. см. обнюхать
ОБНЙТЬ сов. 1. кого-что ҡосаҡлау, ҡосаҡ

лап алыу; обнять ребёнка баланы ҡосаҡлау
2. перен. (охватить — о пламени, тьме и 
т.п.) солғау, ҡаплау, солғап (ҡаплап) алыу; 
пламя обняло дом ялҡын өйҙө солғап алды
3. что\ перен. (осмыслить, постичь) аңлау, 
төшөнөү, белеү, белеүгә (аңлауға) ирешеү; об
нять велйчие подвига батырлыҡтың бөйөклөгөн 
аңлау

ОБНЙТЬСЯ сов. ҡосаҡлашыу; обняться при 
встрече осрашҡанда ҡосаҡлашыу 

ОБО предлог см. о I 
О БО ... приставка см. о ...
ОБОБРАТЬ сов. 1. что\ прост, (собрать) 

йыйып (тиреп, өҙөп алып) бөтөрөү; обобрать 
огурцы с грядки ҡыярҙы түтәлдән йыйып бөтө
рөү 2. кого-что; разг. (обманом отнять всё 
имущество) талау, тунау, талап алыу (бөл
дөрөү), талап бөлгөнлөккә төшөрөү; обобрать 
до нйтки бөтә (бар) мөлкәтен талап алыу ♦ обо
брать как лйпку прост, яланғас ҡалдырыу, бөтә 
нәмәһен талап алыу

ОБОБРАТЬСЯ: не обобраться (только с 
отриц.) кого-что; разг. ҡотола алмаҫлыҡ бу
лыу, йыйып бөтөрә алмаҫлыҡ (бөтмәҫ-төкәнмәҫ, 
бик күп) булыу; хлопот не оберёшься бөтмәҫ- 
төкәнмәҫ мәшәҡәт

ОБОБЩАТЬ несов. см. обобщйть 
ОБОБЩЕНИЕ с 1. см. обобщйть 2. (положе

ние общего характера) нәтижә, һөҙөмтә, 
һығымта; широкие обобщения киң күләмдәге 
һөҙөмтәләр

ОБОБЩЕСТВЙТЬ сов. кого-что дөйөмләш
тереү, йәмәғәт милкенә әйләндереү; обобщест
вить средства производства етештереү сарала
рын дөйөмләштереү; обобществить землю ерҙе 
йәмәғәт милкенә әйләндереү

ОБОБЩЕСТВЙТЬСЯ сов. дөйөмләшеү, йә
мәғәт милкенә әйләнеү

ОБОБЩЕСТВЛЕНИЕ с см. обобществить, 
обобществйться

ОБОБЩЕСТВЛЙТЬ несов. см. обобществйть 
ОБОБЩЕСТВЛЯТЬСЯ несов. 1. см. обоб 

ществйться 2. страд, от обобществлять
ОБОБЩИТЬ сов. дөйөмләштереү, йомғаҡ

лау; обобщйть предложения тәҡдимдәрҙе дөйөм
ләштереү; обобщйть опыт работы эш тәжри 
бәһен дөйөмләштереү

ОБОВШИВЕТЬ сов. бетләү, бетләп бөтөү 
ОБОГАТЙТЕЛЬ м 1. байыҡтырыусы (бел

гес)', будущий обогатитель буласаҡ байыҡты
рыусы 2. (вещество) байыҡтырғыс (матдә)', 
обогатйтели почвы тупраҡты байыҡтырғыстар 

ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое байыҡтырыу 
...ы; обогатительная фабрика байыҡтырыу фаб
рикаһы; обогатительные машіімы байыҡтырыу 
машиналары

ОБОГАТИТЬ сов. 1. кого-что байытыу, 
байыҡтырыу; обогатйть страну илде байытыу; 
обогатйть руду мәғдәнде байыҡтырыу 2. что 
(сделать богаче по составу, содержанию) 
байыҡтырыу, үҫтереү, арттырыу; обогатйть свой 
опыт үҙ тәжрибәңде арттырыу

ОБОГАТИТЬСЯ сов. 1. байыу, байып китеү; 
литература обогатилась новым романом әҙәбиәт 
яңы романға байыны; обогатйться знаниями бе
лем менән байыу 2. (стать обогащённым — о 
почве, руде и т.п.) байығыу, байыҡтырылыу, 
байытылыу; почва обогатйлась азотом тупраҡ 
азотҡа байыҡтырылды

ОБОГАЩАТЬ несов. см. обогатйть 
ОБОГАЩАТЬСЯ несов. 1. см. обогатйться 

2. страд, от обогащать
ОБОГАЩЕНИЕ с см. обогатйть, обогатйться 
ОБОГНАТЬ сов. кого-что; прям, и перен., 

разг. уҙып китеү; обогнать на полпутй ярты юл
да уҙып китеү

ОБОГНАТЬ сов. что 1. бөгөү, һуғыу, 
кейҙереү, бөгөп кейҙереү (ҡуйыу); обогнуть 
обруч BOKpjT бочки мискәгә ҡоршау һуғыу; обо



ОБОЗНАЧЕНИЕ
гнуть колесо шйной тәгәрмәскә шина һуғыу 
(кейҙереү) 2. (обойти, объехать) уратып (сит
ләтеп) үтеү; обогнуть мыс морондо ситләтеп 
үтеү

ОБОГОТВОРИТЬ сов. кого-что алла тип та
ныу, алла кеүек күреү, табыныу; обоготворить 
человека кешене алла кеүек күреү

ОБОГОТВОРЙТЬ несоө. см. обоготворйть 
ОБОГРЁВ м; спец. см. обогреть — обогре

вать, обогреться обогреваться
ОБОГРЕВАТЕЛЬ м йылытҡыс; электрйчес- 

кий обогреватель электр йылытҡысы 
ОБОГРЕВАТЬ несоө. см. обогреть 
ОБОГРЕВАТЬСЯ несоө. 1. см. обогреться 

2. страд, от обогревать
ОБОГРЁТЬ сов. кого-что', разг. йылытыу; 

обогреть помещение бинаны йылытыу
ОБОГРЁТЬСЯ сов.', разг. йылыныу; дом 

обогрелся өй йылынды
бьод м 1. туғын; обод колеса тәгәрмәс 

туғыны 2. (круглая или дугообразная скрепа) 
сит, тирәс, ҡоршау; обод блока блок ҡоршауы; 
обод сйта илэк тирәсе

ОБО ДбК м 1. уменьш. от обод 2; 2. (каём
ка) ҡайма; конверт с красным ободком ҡыҙыл 
ҡаймалы конверт

ОБбДРАННЫ Й, -ая, -ое 1. прич. от обод
рать 2. прил.; разг. (рваный, ветхий) йыр
тылған, иҫкергән, туҙған; ободранные обои йыр
тылған обойҙар 3. прил.\ разг. (в лохмотьях) 
йыртыҡ (иҫке) кейемле; ободранный путник 
йыртыҡ кейемле юлаусы

ОБОДРАТЬ сов. 1. что һыҙырыу, ҡайыҙлау, 
ҡуптарыу; ободрать кору с дерева ағастың 
ҡабығын һыҙырыу 2. кого (снять шкуру) тунау; 
ободрать овцу һарыҡ тунау 3. что', разг. (поца
рапать) сыйыу, һыҙырыу; ободрать лицо битте 
сыйыу 4. что', разг. (обтрепать) йыртыу, туҙ
ҙырыу, йыртып (туҙҙырып) бөтөрөү; ободрать 
обйвку көптө йыртып бөтөрөү; ободрать пиджак 
пинжәк туҙҙырыу 5. кого', перен., прост, см. 
обобрать 2

ОБОДРАТЬСЯ сов. 1. һыҙырылыу, ҡубыу, 
ҡубып төшөү; кора на дереве ободралась ағас 
тың ҡабығы һыҙырылған; краска ободралась 
буяуы ҡупҡан 2. разг. (изорваться, обтрепать
ся) йыртылыу, туҙыу, йыртылып (туҙып) бөтөү; 
платье совсем ободралось күлдәк бөтөнләй йыр
тылып бөткән

ОБОДРЕНИЕ с см. ободрить; слова обод
рения рухландырыу һүҙҙәре

ОБОДРИТЬ сов. кого-что рухландырыу, 
дәртләндереү, рухын (күңелен) күтәреү; это из
вестие его ободрило был хәбәр уның күңелен 
күтәрҙе

ОБОДРИТЬСЯ соә. күңел (рух) күтәрелеү, 
дәртләнеү; он успокоился и ободрился ул ты
нысланды һәм күңеле күтәрелде

ОБОДРЙТЬ несоө. см. ободрйть 
ОБОДРЙТЬСЯ несоө. 1. см. ободрйться 

2. страд, от ободрйть
ОБОДРЙЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от обод

рять 2. прил. күңел күтәргес, рухландырғыс, 
дәртләндергес; ободряющий тон рухландырғыс 
тон; ободряющие слова дәртләндергес һүҙҙәр 

ОБОЕПбЛЫЙ, ая, ое биол. ике енесле; 
обоеполый цветок ике енесле сәскә

ОБОЖАНИЕ с  1. см. обожать 1; 2. (любовь, 
доходящая до преклонения) сиктән тыш көслө 
(ҡайнар) мөхәббәт; окружйть обожанием сиктән 
тыш (көслө мөхәббәт менән) яратыу, оло ихти
рам күрһәтеү

ОБОЖАТЕЛЬ м; разг., шутл. өҙөлөп яра
тыусы (һөйөүсе); толпа обожателей табыныусы
лар (яратыусылар) төркөмө

ОБОЖАТЬ несоө. 1. кого-что (преклонять
ся) өҙөлөп һөйөү (яратыу) 2. что; прост, яра
тыу, бик яратыу; обожать фрукты емеш бик 
яратыу

ОБОЖДАТЬ соә. кого-что и без доп.; разг. 
көтөп тороу, көтә биреү; обождй минутку бер 
минут ҡына көтөп төр

ОБОЖЕСТВИТЬ сов. кого-что алла кеүек 
күреү, илаһилаштырыу, алла тип таныу (ҡарау); 
обожествйть сйлы природы тәбиғәт көстәрен 
илаһилаштырыу

ОБОЖЕСТВЛЕНИЕ с см. обожествйть 
ОБОЖЕСТВЛЙТЬ несоө. см. обожествйть
О Б бЗ  м 1. (группа повозок) ылау; обозы с 

сеном бесән тейәгән ылауҙар 2. спец. ылау, обоз; 
пожарный обоз янғын һүндереү ылауы; артил 
лерййский обоз артиллерия обозы ♦ тянуться 
(быть, плестйсь) в обозе артта барыу, арттан 
һөйрәлеү

ОБОЗВАТЬ сов. кого-что; разг. тип атау, 
исем(е) тағыу, үсекләү; обозвать лгуном ялған
сы исеме тағыу

ОБОЗЛИТЬ сов. кого-что асыуландырыу, 
асыуын килтереү (ҡабартыу); это его сйльно 
обозлило был уны ныҡ асыуландырҙы

ОБОЗЛИТЬСЯ сов. асыуланыу, асыу килеү 
(ҡабарыу); обозлиться на сосёда күршегә асыу
ланыу

ОБОЗНАТЬСЯ соә.; разг. яңылышыу (та
ныш булмаган кешене, әйберҙе таныш кешегә 
йәки әйбергә оҡшатып алданыу); я, кажется, 
обознался мин яңылыштым, буғай

ОБОЗНАЧАТЬ несоө. 1. см. обозначить 1; 
2. (значить) аңлатыу, белдереү, күрһәтеү; что 
обозначает этот знак? был билдә нимә белдерә?

ОБОЗНАЧАТЬСЯ несоө. 1. см. обозначить
ся 2. страд, от обозначать 1

ОБОЗНАЧЕНИЕ с  1. см. обозначить 1; обо
значение маршрута на карте маршрут йүнәле 
шен картала билдәләү 2. (знак, метка) билдә, 
тамға; условные обозначения шартлы тамғалар
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ОБОЗНАЧИТЬ
ОБОЗНАЧИТЬ сов. что 1. билдәләү, тамға

лау, билдәләп (тамғалап) сығыу, билдә (тамға) 
ҡуйыу; обозначить гранйцы участка участка 
сиктәрен билдәләү; неправильно обозначить 
время ваҡытты дөрөҫ билдәләмәү 2. (сделать 
заметным) белдереү, күрһәтеү, һыҙатланды
рыу, беленерлек итеү, беленеп торорлоҡ итеү; 
платье обозначило фигуру күлдәк буй һынды 
белендереп торҙо

ОБОЗНАЧИТЬСЯ сов. күренеү, беленеү, 
төҫмөрләнеү, күренә (беленә) башлау; обозначи
лись ворота ҡапҡа төҫмөрләнде; на лбу обо
значились морщйны маңлайҙа йыйырсыҡтар кү
ренә башланы

ОБбЗНИК м ылаусы, йөксө 
оьбзный, -ая, -ое 1. ылау ...ы, йөк ...ы; 

обозные лошади ылау аттары; обозные изделия
ылау кәрәк-ярағы 2. в знач. сущ. обозный м 
ылаусы, йөксө

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ м күҙәтеүсе, күҙәтеү яһау
сы, күҙәтеп барыусы; политйческий обозре
ватель сәйәси күҙәтеү яһаусы; спортйвный обо
зреватель спорт күҙәтеүсеһе

ОБОЗРЕВАТЬ несоә. см. обозреть 
ОБОЗРЕНИЕ с 1. см. обозреть; обозрение 

звёздного нёба күктәге йондоҙҙарҙы күҙәтеү 
2. күҙәтеү; литературное обозрение әҙәби 
күҙәтеү; международное обозрение халыҡ ара 
күҙәтеү 3. (вид эстрадного или театрального 
представления) тамаша

ОБОЗРЁТЬ сов. что 1. (осмотреть) байҡап 
(ҡарап, күҙ йөрөтөп) сығыу; обозреть местность 
тирә-яҡты байҡап сығыу 2 . перен. күҙәтеү, тик
шереү, тикшереп (ҡарап) сығыу; обозреть ход 
событий ваҡиғаларҙың үҫешен тикшереү

ОБОЗРИМЫЙ, -ая, -ое ҡарап сығырлыҡ, 
күҙ күреме етерлек; обозримое пространство 
күҙ күреме етерлек ер

ОБ (Ш  только мн. обой; новые обои яңы 
обой

ОБбЙМА ж 1. воен. обойма, патрон ҡыҫаһы; 
расстрелять всю обойму бөтә обойманы атып 
бөтөрөү 2 . спец. атлама

ОБбЙНЫЙ, -ая, -ое 1. обой ...ы; обойный 
клей обой елеме 2. тышлау ...ы, кәпләү ...ы, 
тышлыҡ ...ы, көплөк ...ы; обойные гвозди 
кәпләү ҡаҙауы

ОБОИТИ сов. 1. кого-что и без доп. тирәләп 
әйләнеү, йөрөп сығыу, әйләнеп урап (йөрөп) 
сығыу; обойти памятник һәйкәлде тирәләп 
әйләнеү; обойтй весь участок бөтә участканы 
әйләнеп йөрөп сығыу; обойтй всех знакомых 
барлыҡ таныштарҙы йөрөп сығыу 2 . что (прой
ти стороной) ситләтеп (урап, уратып) уҙыу, 
ситләтеп (урап, уратып) үтеү; обойтй болото 
һаҙҙы ситләтеп үтеү 3. кого-что; перен. (мино
вать) ҡағылмау, теймәү, эләкмәү; счастье её 
обошло уға бәхет эләкмәне 4. что; перен.

(избежать в разговоре) әйтмәү, әйтмәй ҡалыу 
(китеү, үтеү), ҡағылмау, һүҙ сығармау (ҡуптар
мау); обойтй просьбу молчанием үтенес ту
раһында һүҙ ҡуптармау 5. что; перен. (укло
ниться от исполнения) урап (ситләтеп) үтеү; 
обойтй закон законды урап үтеү 6. кого, чем; пе
рен. (оставить без повышения, награды и т.п.) 
мәхрүм итеү, бирмәй (ситтә, төшөрөп) ҡалды
рыу; обойтй премией премия бирмәй ҡалдырыу; 
обойтй по службе хеҙмәттә дәрәжә күтәреүҙә 
төшөрөп ҡалдырыу 7. кого-что; перен. (распро
страниться) таралыу, йәйелеү, барып етеү, 
мәғлүм булыу; слух обошёл весь город хәбәр 
бөтә ҡалаға таралды 8 . кого; прям., перен., разг. 
(опередить) уҙып китеү, алға сығыу, артта ҡал
дырыу; обойтй трёх спортсменов өс спортсыны 
уҙып китеү; обойтй соседнее звено күрше звено
ны артта ҡалдырыу 9. кого-что; воен. (зайти в 
тыл) тылға кереү (инеү), әйләнеп артына төшөү; 
обойтй протйвника дошмандың тылына кереү 

ОБОИТИСЬ сов. 1. с кем-чем мөғәмәлә (эш) 
итеү, ҡарау; плохо обойтись насар мөғәмәлә 
итеү 2. во что; разг. төшөү; костюм обошёлся 
недорого костюм арзанға төштө 3. без кого-чего, 
кем-чем; разг. ҡәнәғәтләнеү, ҡәнәғәт булыу, 
етеү, еткереү, -һыҙ ҙа/-һеҙ ҙә тороу; обойтйсь 
без машины машинаһыҙ ҙа тороу; обойтйсь про
шлогодними запасами былтырғы һаҡламдарҙы 
еткереү 4. -һыҙ/-һеҙ булыу, үтеү, үтеп китеү; 
всё обошлось благополучно бөтәһе лә имен аман 
үтеп китте; может, все обойдётся бәлки, барыһы 
ла яҡшы үтеп китер; прогулка не обошлась без 
приключений прогулка мажараһыҙ ғына үтеп 
китмәне 5. без кого-чего; разг. (с отрицанием 
“не”) ҡатнашы булыу, ҡатнашыу; без него тут 
не обошлось уның бында ҡатнашы булмай бул
маған ♦ обойтйсь в копёечку бик ҡыйбатҡа 
төшөү

ОБбЙЩ ИК м обойсы, кәпләүсе 
ОБОКРАСТЬ сов. кого-что урлау, урлап (та

лап) сығыу; обокрасть пассажйра пассажирҙың 
әйберен урлау; обокрасть квартйру фатир талап 
сығыу

ОБОЛГАТЬ сов. кого-что яла (ҡара, быс
раҡ) яғыу, өҫтөнән һөйләү; оболгать честного 
работника намыҫлы хеҙмәткәргә яла яғыу 

бЬОЛО НЬ 3 к; бот. ашҡаяҡ 
ОБОЛбЧКА ж 1. ҡабыҡ, тыш; оболочка 

зерна орлоҡтоң ҡабығы 2. ҡабыҡ, ҡыртыш; 
твёрдая оболочка Землй Ерҙең ҡаты ҡыртышы 
3. анат. тиресә, ҡатлам, яры; надкостная обо
лочка һөйәк ярыһы; слйзистая оболочка лайла
лы тиресә; мышечная оболочка сердца йөрәктең 
мускул ҡатламы 4. (вместилище для газа у 
аэростатов и т.п.) тыш, көплөк; оболочка ди
рижабля дирижаблдең тышы 5. чего, какая; пе
рен. тышлыҡ, ҡиәфәт; служйть защйтной обо
лочкой һаҡлаусы тышлыҡ булыу 
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ОБОРОТ
ОБОЛЬСТИТЕЛЬ м и ОБОЛЬСТИТЕЛЬ 

НИЦА ж вәсүәсәсе, һоҡландырып үҙенә ҡара
тыусы, ҡыҙыҡтырып алдатыусы (юлдан яҙҙы
рыусы)

ОБОЛЬСТИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое һоҡландыр
ғыс, ҡыҙыҡтырғыс, йәлеп иткес, үтә һөйкөмлө; 
обольстйтельная девушка үтә һөйкөмлө ҡыҙ; 
обольстйтельная улыбка һоҡландырғыс йыл
майыу

ОБОЛЬСТИТЬ сов. кого 1. (увлечь, пленить 
чем-л.) алдап һоҡландырыу, һоҡландырып үҙенә 
ҡаратыу 2. уст. (обесчестить) алдау, хур 
(мыҫҡыл) итеү

ОБОЛЬСТИТЬСЯ сов. ҡыҙығып алданыу; 
обольстйться красотой матурлыҡҡа ҡыҙығып 
алданыу; не обольстйться успехами уңыштарға 
ҡыҙығып алданмау

ОБОЛЬЩАТЬ несоә. см. обольстйть 
ОБОЛЬЩАТЬСЯ несоә. 1. см. обольстйться 

2. страд, от обольщать
ОБОМЛЁТЬ соө.; разг. иҫ китеү, шаҡ ҡатыу, 

телһеҙ (өнһөҙ) ҡалыу; обомлеть от испуга 
ҡурҡыуҙан телһеҙ ҡалыу

ОБОМШЁЛЫЙ, -ая, -ое мүкләнгән, мүк 
баҫҡан (ҡаплаған); обомшелый пень мүкләнгән 
төп; обомшелые стены мүк ҡаплаған диуарҙар 

ОБОМШЁТЬ сов. мүкләнеү, мүк баҫыу (ҡап
лау); крыша обомшела түбә мүкләнгән

ОБОНИННЕ с еҫ һиҙеү (тойоу) һәләте, еҫ 
һиҙеү (тойоу) ...ы; органы обоняния еҫ һиҙеү 
ағзалары

ОБОНИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое еҫ һиҙеү ...ы; 
обонятельный нерв еҫ һиҙеү нервыһы

ОБОНЙТЬ несоә. что еҫ һиҙеү (тойоу); обо
нять запах дыма төтөн еҫен һиҙеү

ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ж әйләнеш, йөрөш, 
әйләнештә (йөрөштә, юлда) булыу, әйләнеп ҡай
тыу ваҡыты; оборачиваемость товаров тауар 
әйләнеше; ускорить оборачиваемость вагонов 
вагондарҙың әйләнеп ҡайтыу ваҡытын ҡыҫ
ҡартыу

ОБОРАЧИВАТЬ несоә. см. обернуть 
ОБОРАЧИВАТЬСЯ несоә. 1 .см . обернуться 

2. страд, от оборачивать
ОБОРВАНЕЦ м; разг. йолҡош 
ОБбРВАННЫ Й, -ая, -ое 1. прич. от обо

рвать 2. прил. өҙөк-йыртыҡ, йыртыҡ, алама, 
йолҡошланып бөткән; оборванная одежда йыр
тыҡ кейем; оборванный путник йолҡошланып 
бөткән юлаусы 3. прил.; разг. (незаконченный) 
өҙөк-өҙөк; оборванные мысли өҙөк-өҙөк уйҙар 

ОБОРВАТЬ сов. 1. что өҙөү, өҙөп сығыу 
(алыу, бөтөрөү); оборвать яблоки алмаларҙы 
ағасынан өҙөп алыу 2. что өҙөү, тартып өҙөү; 
оборвать нйтку епте өҙөү 3. что; перен. кинәт 
(ҡапыл) туҡтатыу (бүлеү, бүлдереү); оборвать 
разговор на полуслове һөйләшеүҙе ярты һүҙҙән 
ҡапыл туҡтатыу; оборвать речь һүҙҙе кинәт

бүлеү 4. кого; перен., разг. (заставить замол
чать) ҡырт киҫеү

ОБОРВАТЬСЯ сов. 1. өҙөлөү, өҙөлөп сығыу 
(китеү); верёвка оборвалась бау өҙөлдө 2. ҡолап 
(осоп, йығылып) төшөү; оборваться с моста 
күперҙән йығылып төшөү; оборваться с лошади 
аттан ҡолап төшөү 3. перен. өҙөлөү, ҡапыл 
туҡтау (туҡталыу, тыныу); песня оборвалась 
йыр ҡапыл туҡтаны; голос её вдруг оборвался 
уның тауышы ҡапыл тынды 4. разг. (обносить
ся) йолҡошланыу, өҫ-баш туҙып бөтөү 

ОБОРВЫШ м; разг. йолҡош, өтөк 
О БбРК А  ж бала итәк, ҡатмар, әүеркә; платье 

с оборками ҡатмарлы күлдәк; нашйть оборки 
ҡатмар һалыу

О БО РбН А  ж 1. см. оборонять, обороняться
2. оборона, ҡурғау, ҡурғауыл; крепйть оборону 
страны илдең ҡурғауылын нығытыу; круговая 
оборона әйләнмәле оборона; прорвать вражес
кую оборону дошмандың ҡурғауылын өҙөү; 
линия обороны ҡурғау (оборона) һыҙығы

ОБОРбНЕЦ м (сторонник оборончества) 
ҡурғаусылыҡ яҡлы, ҡурғаусы

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое һаҡланыу 
...ы, ҡурғаулау ...ы, оборона ...ы; оборонитель
ные позиции ҡурғаулау позициялары; оборо
нительные бой ҡурғаулау һуғышы

О Б О РбН Н Ы И , -ая, -ое ҡурғау ...ы, 
ҡурғауыллау ...ы, оборона ...ы; оборонные 
предприятия оборона предприятиелары; обо
ронная мощь страны илдең оборона ҡеүәте 

ОБОРОНОСПОСбБНОСТЬ ж ҡурғауыл 
лауға (һаҡланыуға, ҡурсалауға) һәләтлелек, обо
рона һәләте; крепйть обороноспособность стра
ны илдең оборона һәләтен нығытыу

ОБОРОНОСПОСбБНЫ Й, ая, ое ҡур 
ғауыллауға (оборонаға) һәләтле; обороноспо
собное государство үҙен-үҙе һаҡлауға һәләтле 
дәүләт

ОБОРбНЧЕСТВО с; полит, ҡурғаусылыҡ 
(1914— 1918 йй. Беренсе донъя һугышында “ва
танды һаҡлау” лозунгыһы аҫтында буржуаз 
дәцләтте яҡлаган оппортунистик фирҡәләр 
сәйәсәте)

ОБОРОНИТЬ несоә. кого-что һаҡлау, ҡур
ғауыллау; оборонять Отечество Ватанды һаҡ
лау; оборонять свободу иректе һаҡлау

ОБОРОНИТЬСЯ несоә. 1. ҡурғаныу, һаҡла
ныу, ҡаршы тороу; обороняться от врага до
шманға ҡаршы тороу 2. страд, от оборонять 

О БО РбТ м 1. ө разн. знач. әйләнеш; оборот 
колеса тәгәрмәс әйләнеше; оборот вагонов ва
гондар әйләнеше; оборот полевых культур 
баҫыу культуралары әйләнеше; оборот капитала 
капитал әйләнеше; годовой оборот йыллыҡ 
әйләнеш 2. ҡулланыш, ҡулланылыш; ввести в 
оборот новое слово ҡулланышҡа яңы һүҙ инде
реү 3. бөгөл, бөгөм, боролма; обороты рекй
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ОБОРОТЕНЬ
й ы л ғ а  б ө г ө л д ә р е ;  лестница с двумя оборотами
и к е  б ө г ө м л ө  б а ҫ ҡ ы с ;  оборот печи м е й е с т е ң  б ө г ө 

м ө  4. й ү н ә л е ш ,  т ө ҫ ;  принять нежелательный 
оборот т е л ә м ә г ә н  й ү н ә л е ш  а л ы у  5. и к е н с е  

( а р т ҡ ы ,  т е г е )  я ҡ ;  сделать надпись на обороте 
и к е н с е  я ғ ы н а  я ҙ ы п  ҡ у й ы у  6. ( словесное выраже
ние)  ә й т е л е ш ,  ә й т е м ;  причастный оборот грам. 
с и ф а т  ҡ ы л ы м  ә й т е м е ;  газетные обороты речи 
т е л м ә р ҙ е ң  г ә з и т к ә  х а с  ә й т е л е ш т ә р е  ♦  брать 
(взять) в оборот б у й һ о н д о р о п  э ш л ә т е ү ,  э ш л ә р г ә  

м ә ж б ү р  и т е ү

бЬОРОТЕНЬ м; фольк. ә ү е р м ә н ,  ш а й т а н ,  

е н ,  а л б а ҫ т ы

ОБОРбТИСТОСТЬ ж; разг. см. оборотли
вость

ОБОРбТИСТЫЙ, - а я ,  - о е  разг. см. обо
ротливый

ОБОРбТЛИВОСТЬ ж; разг. е т е ҙ л е к ,  ө л г ө р 

л ө к ,  с о с л о ҡ ,  о с ҡ о р л о ҡ ;  проявйть оборотливость
ө л г ө р л ө к  к ү р һ ә т е ү

ОБОРбТЛИВЫ Й, - а я ,  - о е  разг. е т е ҙ ,  ө л г ө р ,  

с о с ,  о с ҡ о р ;  оборотливый предприниматель ө л 

г ө р  э ш ҡ ы у а р

ОБОРОТНЫЙ, - а я ,  - о е  1 .  ә й л ә н е ш т ә г е ;  обо 
ротные средства ә й л ә н е ш т ә г е  а ҡ с а л а р  2. и к е н с е  

( а р т ҡ ы ,  т и ҫ к ә р е ,  к и р е )  я ҡ ;  оборотная сторона 
листа б и т т е ң  и к е н с е  я ғ ы ;  оборотная сторона 
ткани т у ҡ ы м а н ы ң  т и ҫ к ә р е  я ғ ы  ♦  оборотная сто
рона чего-л. берәй нәмәнең и к е н с е  ( к и р е ,  н а с а р )  

я ғ ы  ( ҡ ы л ы ғ ы ,  с и ф а т ы ) ;  оборотная сторона ме
дали э ш т е ң  к и р е  ( н а с а р )  я ғ ы

ОБОРУДОВАНИЕ с  1. см. оборудовать 
2. й ы һ а з ,  ҡ о р а м а л ;  получйть новое оборудова
ние я ң ы  ҡ о р а м а л  а л ы у ;  буровое оборудование 
е р  б ы р а у л а у  ҡ о р а м а л д а р ы

ОБОРУДОВАТЬ сов., несов. что й ы һ а з л а у ,  

й ы һ а з л а н д ы р ы у ,  ҡ о р а м а л д а р  ҡ у й ы у ;  оборудо
вать мастерскую о ҫ т а х а н а  й ы һ а з л а н д ы р ы у ;  обо
рудовать площадку для игр у й ы н  м а й ҙ а н с ы ғ ы н  

й ы һ а з л а н д ы р ы у

ОБОСАБЛИВАТЬ несов. см. обособить
ОБОСАБЛИВАТЬСЯ несов. 1. см. обо

собиться 2. страд, от обосабливать
ОБОСНОВАНИЕ с 1. см. обосновать; обос 

нование своих взглядов ү ҙ  ҡ а р а ш т а р ы ң д ы  

д ә л и л л ә ү  2. ( основание)  н и г е ҙ ,  д ә л и л ;  научные 
обоснования ғ и л м и  н и г е ҙ ҙ ә р

ОБОСНбВАННОСТЬ ж н и г е ҙ л е  ( д ә л и л л е )  

б у л ы у ,  н и г е ҙ л е л е к ;  обоснованность решения 
ҡ а р а р ҙ ы ң  н и г е ҙ л е л е г е

ОБОСНОВАННЫЙ, а я ,  о е  1. прич. от
обосновать 2. прил. н и г е ҙ л е ;  обоснованное за
ключение н и г е ҙ л е  һ ы ғ ы м т а ;  обоснованное
требование н и г е ҙ л е  т а л а п

ОБОСНОВАТЬ сов. что н и г е ҙ л ә ү ,  д ә л и л л ә ү ,  

д ә л и л  к и л т е р е ү ;  обосновать свою позицию ү ҙ

ҡ а р а ш ы ң д ы  н и г е ҙ л ә ү

ОБОСНОВАТЬСЯ сов.', разг. н и г е ҙ л ә н е ү ,  

т ө п л ә н е ү ,  у р ы н л а ш ы у ;  обосноваться в деревне 
а у ы л д а  т ө п л ә н е ү

ОБОСНОВЫВАТЬ несов. см. обосновать 
ОБОСНОВЫВАТЬСЯ несов. 1. см. обосно

ваться 2. страд, от обосновывать
ОБОСОБИТЬ сов. 1. кого-что а й ы р ы у ,  а й ы 

р ы п  ҡ у й ы у  ( а л ы у ) ,  б ү л е п  ҡ у й ы у ;  обособить 
участок у ч а с т к а н ы  а й ы р ы п  ҡ у й ы у  2. что; грам. 
а й ы р ы у ;  обособить приложение ө ҫ т ә л м ә л е к т е  

( ө т ө р  м е н ә н )  а й ы р ы у

ОБОСОБИТЬСЯ сов. 1. а й ы р ы л ы у ,  а й ы р ы 

л ы п  ( б ү л е н е п )  б ө т ө ү ;  хозяйства обособились 
друг от др5та х у ж а л ы ҡ т а р  б е р - б е р е һ е н ә н  а й ы 

р ы л д ы  2. (замкнуться в себе) б и к л ә н е ү ,  

б и к л ә н е п  ( ү ҙ  а л д ы н а ,  а р а л а ш м а й )  й ә ш ә ү  

3. грам. а й ы р ы м л а н ы у

ОБОСОБЛЕНИЕ с  см. обособить, обо
собиться

ОБОСОБЛЕННОСТЬ ж а й ы р ы м л ы ҡ ,  а й ы 

р ы м л а н ғ а н л ы ҡ ,  а й ы р ы м л а н ғ а н  б у л ы у ,  б ү л е н е ү ;  

национальная обособленность м и л л и  а й ы р ы м  

л а н ғ а н л ы ҡ ;  сословная обособленность ҡ а т л а м  

д а р ғ а  б ү л е н г ә н л е к

ОБОСОБЛЕННЫЙ, а я ,  о е  1. прич. от 
обособить 2. прил. а й ы р ы м ,  ү ҙ е н ә  б а ш ҡ а  ( а й ы 

р ы м ) ;  обособленное поселение а й ы р ы м  у л т ы р  

ғ а н  а у ы л ;  обособленная комната а й ы р ы м  б ү л м ә  

3. прил.; грам. а й ы р ы м л а н ғ а н ;  обособленные 
члены предложения һ ө й л ә м д е ң  а й ы р ы м л а н ғ а н  

к и ҫ ә к т ә р е

ОБОСОБЛЙТЬ несов. см. обособить 
ОБОСОБЛЙТЬСЯ несов. 1. см. обособиться 

2. страд, от обособлять
ОБОСТРЕНИЕ с см. обострйть, обост

риться; обострение болезни с и р ҙ е ң  к ө с ә й е ү е  

( а ҙ ы у ы ) ;  обострение положения х ә л д е ң  к и ҫ  

к е н л ә ш е ү е

ОБОСТРЁННОСТЬ ж 1. ү т к е р л е к ,  һ и ҙ г е р 

л е к ,  к ө с ә й г ә н л е к ,  т а ш ы п  т о р о у ,  а р т ы ҡ  ү т к е р  

( һ и ҙ г е р ,  к ө с ә й г ә н )  б у л ы у ;  обострённость слуха 
и ш е т е ү  һ ә л ә т е н е ң  ү т к е р л е г е  (яҡшы ишетец) ;  

обострённость чувств т о й ғ о - х и с т ә р ҙ е ң  т а ш ы п  т о 

р о у ы  2. ҡ ы р ҡ ы у л а ш ы у ,  к и ҫ к е н л ә ш е ү ,  ҡ ы р ҡ ы у  

( к и ҫ к е н )  б у л ы у ;  обострённость отношений 
м ө н ә с ә б ә т т ә р ҙ е ң  к и ҫ к е н л е г е

ОБОСТРЁННЫЙ, а я ,  о е  1. прич. от обо 
стрйть 2. прил. (о чертах лица) о с л а й ғ а н ,  о с л а 

й ы п  с ы ғ ы п  т о р ғ а н ;  обострённые скулы о с л а й ы п  

с ы ғ ы п  т о р ғ а н  я ң а ҡ  3. прил. һ и ҙ г е р ;  обострён
ный слух һ и ҙ г е р  ҡ о л а ҡ  4. прил. ҡ ы р ҡ ы у ,  к и ҫ 

к е н л ә ш к ә н ;  обострённые отношения ҡ ы р ҡ ы у  

м ө н ә с ә б ә т т ә р

ОБОСТРИТЬ сов. что 1. к ө с ә й т е ү ,  һ и ҙ г е р -  

л ә т е ү ,  ү т к е р л ә н д е р е ү ,  һ и ҙ г е р л ә н д е р е ү ;  обост
рйть желание т е л ә к т е  к ө с ә й т е ү ;  обострйть 
зрение к ү р е ү  һ ә л ә т е н  ү т к е р л ә н д е р е ү ;  обострйть 
боль а у ы р т ы у ҙ ы  к ө с ә й т е ү  2. к и ҫ к е н л ә ш т е р е ү ,  
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ОБРАЗОВАННЫЙ
ҡырҡыулаштырыу; обострить обстановку хәлде 
киҫкенләштереү

ОБОСТРИТЬСЯ сов. 1. (о чертах лица) ос
лайыу, һурылыу, һурылып (тартылып) китеү; 
черты лица обострйлись йөҙө һурылған 2. (о 
чувстве, ощущении и т.п.) көсәйеү, яҡшырыу, 
үткерләнеү, һиҙгерләнеү; слух обострился ише
теү һәләте яҡшырҙы 3. (о болезни) көсәйеү 
(аҙыу); процесс в лёгких обострйлся үпкәләге 
ауырыу көсәйҙе 4. киҫкенләшеү, ҡырҡыулашыу; 
отношения обострйлись мөнәсәбәттәр киҫкен 
ләште

ОБОСТРЙТЬ несов. см. обострйть
ОБОСТРЙТЬСЯ несов. 1. см. обострйться 

2. страд, от обострйть
ОБОЧИНА ж сит, ҡыр; ехать обочиной до

роги юл ситенән барыу
ОБОЮДНЫЙ, -ая, -ое ике яҡлап булған, үҙ- 

ара, ике яҡ өсөн дә уртаҡ; обоюдное желание 
ике яҡ өсөн дә уртаҡ теләк; обоюдное согласие 
үҙ-ара килешеү

ОБОЮ ДО... урыҫ телендә ҡайһы бер ҡуш
ма сифаттарҙың “ике яғы ла”, “ике яҡтан 
да”, “ике яҡ өсөн дә” мәғәнәһен аңлатҡан бе
ренсе өлөшө, мәҫ., обоюдовыгодный ике яҡ өсөн 
дә файҙалы

ОБОЮДООСТРЫЙ, ая, ое ике яғы ла
үткер; обоюдоострый кинжал ике яғы ла үткер 
хәнйәр

ОБРАБАТЫВАТЬ несов. см. обработать
ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ, -ая, -ее прич. от 

обрабатывать ♦ обрабатывающая промышлен
ность эшкәртеүсе сәнәғәт

ОБРАБОТАТЬ сов. 1. что эшкәртеү, эшкә 
индереү; (о коже) иләү; обработать землю ерҙе 
эшкәртеү; обработать кожу тире иләү; обра
ботать паром пар менән эшкәртеү; обработать 
рану йодом яраны йод менән эшкәртеү 2. кого- 
что', перен., прост, (склонитъ к чему-л.) үҙ 
яғына ауҙарыу, йоғонто яһау, тәьҫир итеү; обра
ботать свидетеля в свою пользу шаһитты үҙ 
яғыңа ауҙарыу

ОБРАБОТКА ж см. обработать; обработка 
камня ташты эшкәртеү; обработка детали детал
де эшкәртеү; обработка очерка очеркты эш
кәртеү

ОБРАДОВАТЬ сов. кого-что шатландырыу, 
һөйөндөрөү, ҡыуандырыу, кинәндереү; обрадо
вать хорошим известием яҡшы хәбәр менән шат
ландырыу

ОБРАДОВАТЬСЯ сов. шатланыу, һөйөнөү, 
ҡыуаныу, кинәнеү; обрадоваться встрече осра
шыуға ҡыуаныу; обрадоваться подарку бүләккә 
шатланыу

ОБРАЗ I м 1. (внешний вид, облик) ҡиәфәт, 
сүрәт; изменйть свой образ ҡиәфәтте үҙгәртеү; 
принять образ чей-л. берәйһенең сүрәтенә инеү 
2. обычно мн. образы (воображаемое представ

ление о ком-чём-л.) күренеш, һын; светлые обра
зы будущего киләсәктең яҡты күренештәре 
3. филос. һүрәт; мысленные образы внешнего 
мйра тышҡы донъяның уйҙағы һүрәттәре 4. лит., 
иск. образ; поэт мыслит образами шағир образ
дар менән фекерләй; образ Хадий һәҙиә образы 
5. чего рәүеш; образ жйзни йәшәү рәүеше; образ 
мыслей фекер йөрөтөү рәүеше ♦ главным обра
зом күбеһенсә, башлыса; никоим образом бер ни
сек тә, бер хәлдә лә; надлежащим образом тейеш
ле рәүештә; такйм образом шулай итеп, шул 
рәүештә; равным образом шулай уҡ; решйтель 
ным образом ҡырҡа рәүештә; некоторым обра
зом ҡайһы бер (ниндәйҙер) рәүештә; поәтйческий 
образ поэтик сара; утратить (потерять) человече
ский образ кешелек сифатын юғалтыу 

бБ Р А З II м (мн. образа) тәре 
ОБРАЗЁЦ м 1. чего и без доп. өлгө, үрнәк; 

образец рисунка һүрәт өлгөһө; образцы горных 
пород тау тоҡомо үрнәктәре 2. чего үрнәк; слу 
жйть образцом нравственности әхлаҡлылыҡ 
үрнәге булып тороу; образец мужества батыр
лыҡ үрнәге; быть образцом үрнәк булыу 3. төр, 
төҙөлөш; ткани новых образцов яңы төр 
туҡымалар; дом старйнного образца иҫке 
төҙөлөшлө өй

ОБРАЗИНА ж\ прост, ҡотһоҙ, йәмһеҙ, ямаҡ 
йөҙ, шөкәтһеҙ

бБРАЗНОСТЬ ж образлылыҡ, тасуирлы- 
лыҡ; образность речи телмәр(ҙең) образлылығы 

бБРАЗН Ы Й , -ая, -ое образлы; образное 
мышление образлы фекерләү; образное по
знание мйра донъяны образлы таныу; образное 
выражение образлы әйтем

ОБРАЗОВАНИЕ I с 1. см. образовать 1, об 
разоваться; образование государства дәүләтте 
ойоштороу; образование водяных паров һыу 
быуының барлыҡҡа килеүе 2. ҡатлам; горные 
образования тау ҡатламдары; жировые образо
вания (тире аҫтындағы) май ҡатламдары

ОБРАЗОВАНИЕ II с 1. (обучение) уҡыу- 
уҡытыу, белем, мәғариф; народное образование 
халыҡ мәғарифы; право на образование белем 
алыуға хоҡуҡ; вопросы образования уҡыу 
уҡытыу мәсьәләләре 2. (совокупность знаний, 
полученных в результате обучения) белем; 
высшее образование юғары белем; специальное 
образование махсус белем; получйть технйчес 
кое образование техник белем алыу

ОБРАЗОВАННОСТЬ ж уҡымышлылыҡ, бе
лемлелек, белем дәрәжәһе; оценйть образован
ность чъю-л. берәйһенең уҡымышлылығына ба
һа биреү

ОБРАЗОВАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от об
разовать 2 ; 2. прил. уҡыған, уҡымышлы, белем
ле; образованный человек уҡымышлы кеше; об
разованное общество белемле йәмғиәт



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое белем биреү 

(арттырыу) ...ы, белем ...ы, утсымышлылытс 
...ы; постановка образовательного дёла белем 
биреү эшенең ҡуйылышы; образовательные экс
курсии белем арттырыу экскурсиялары; образо
вательный уровень уҡымышлылыҡ дәрәжәһе ♦ 
образовательный ценз белем цензы

ОБРАЗОВАТЬ I сое., несоө. что 1. (со
здать, составитъ) тәшкил (хасил) итеү, бар
лыҡҡа килтереү; две кнйги романа образуют ди
логию романдың ике китабы дилогияны тәшкил 
итә; дорога образует полукр5т юл ярым түңәрәк 
яһай 2 . (основать) ойоштороу, төҙөү, булды
рыу; образовать комйссию комиссия ойоштороу 

ОБРАЗОВАТЬ II сов., несов.', уст. 1. (про
светить) белемгә эйә булыу, уҡытыу 2 . (усо
вершенствовать, выработать) камиллашты
рыу, яйға һалыу; образовал свою речь үҙемдең 
телмәремде камиллаштырҙым

ОБРАЗОВАТЬСЯ сов., несов. 1. (получить
ся, возникнуть) барлыҡҡа килеү, хасил булыу; 
от взрыва образовалась воронка шартлауҙан 
соҡор барлыҡҡа килгән 2. (организоваться) 
ойошоу, ойошторолоу, төҙөлөү; образуется  
новый кружок яңы түңәрәк ойошторола 3. разг. 
(уладиться) яйланыу, рәтләнеү, яйға (рәткә) 
һалыныу; не беспокойтесь, всё образуется бор 
солмағыҙ, бөтәһе лә яйланыр

ОБРАЗОВЫВАТЬ несов. см. образовать 
ОБРАЗОВЫВАТЬСЯ несов. 1. см. образо

ваться 2. страд, от образовывать
ОБРАЗУМИТЬ сов. кого-что аҡылға ултыр

тыу (индереү, керетеү); образумить собеседни
ка әңгәмәсене аҡылға ултыртыу

ОБРАЗУМИТЬСЯ сов. аҡылланыу, аҡыл 
инеү (кереү), аҡылға ултырыу; с возрастом об
разумился олоғая бара аҡылға ултырҙы

ОБРАЗЦОВО ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое 
үрнәк булырлыҡ (алырлыҡ), үрнәк булған (бу
лып торған); образцово-показательная школа 
үрнәк булып торған мәктәп

ОБРАЗЦОВЫЙ, -ая, -ое үрнәк, үрнәк бу
лырлыҡ (алырлыҡ); образцовый урок үрнәк 
дәрес; образцовый порядок үрнәк булырлыҡ 
тәртип; образцовые хозяйства үрнәк алырлыҡ 
хужалыҡтар

ОБРАЗЧИК м үрнәк, өлгө; образчик ткани
туҡыма өлгөһө

ОБРАМИТЬ сов. что; разг. ҡыҫанлау, рам
лау, ҡыҫанға (рамға) ҡуйыу; обрамить картину 
картинаны ҡыҫанға ҡуйыу

ОБРАМЛЁНИЕ с 1. см. обрамить 2. (рамка, 
окружение) рам, ҡыҫан, ҡайма, тирәс, уратып 
алыу, солғаныу; литературное обрамление әҙәби 
солғаныу; обрамление гравюры гравюраның 
ҡыҫаны (рамы); обрамление зеркала көҙгөнөң 
ҡыҫаны (рамы)

ОБРАМЛЯТЬ несов. 1 .см . обрамить 2. что
(окружатъ, окаймлять) уратыу, ҡаймалау, ура
тып (тирәләп) тороу; вйшни обрамляют сад сейә 
ағастары баҡсаны уратып тора 

ОБРАСТАТЬ несов. см. обрасти 
ОБРАСТИ сов. 1. чем и без доп. баҫыу, етеү, 

ҡаплау, үҫеп ҡаплау (ҡапланыу); обрастй лйпой 
йүкә ҡаплау; обрастй мбхом мүк баҫыу, мүк 
менән ҡапланыу; обрастй волосами сәс етеү 
2. чем\ перен., разг. уратып алыныу, барлыҡҡа 
килеү; город оброс посёлками ҡала тирәһендә 
ҡасабалар барлыҡҡа килде 3. чем\ перен., разг. 
булдырыу, ойоштороу; обрастй хозяйством ху
жалыҡты ойоштороу; обрастй знакомствами та
ныш-белештәр булдырыу

ОБРАТ м; спец. айыртҡан һөт 
ОБРАТИМОСТЬ ж; спец. ҡайтмалылыҡ, 

элекке хәлгә ҡайтыу һәләте; обратимость хи
мических реакций химик реакцияларҙың ҡайт- 
малылығы

ОБРАТЙМЫЙ, -ая, -ое спец. ҡайтмалы, ки
ре ҡайтыусан, элекке хәленә кире ҡайтыусан; 
обратимые изменения кирегә ҡайтмалы үҙ
гәрештәр; обратимые реакции ҡайтмалы реак
циялар

ОБРАТЙТЬ сов. 1. что\ прям., перен. (по
вернутъ, направитъ, устремить) төбәү, бороу, 
йүнәлтеү, йүнәлдереү; обратйть глаза на сцёну 
күҙҙе сәхнәгә төбәү; обратйть лицо к кому-л. 
берәйһенә йөҙҙө бороу; обратйть оружие против 
неприятеля ҡоралды дошманға ҡаршы йүнәлтеү; 
обратйть разговор к другому предмету һөйлә 
шеүҙе икенсе нәмәгә бороу 2. кого-что; книжн. 
күндереү, баҫтырыу; обратйть на правильный 
путь дөрөҫ юлға баҫтырыу; обратйть в мусуль
манскую вёру мосолман диненә күндереү 3. ко
го-что, во что (изменить, превратить) әүерел
дереү, әйләндереү; обратйть воду в пар һыуҙы 
быуға әйләндереү; обратйть дело в шутку эште 
көлкөгә әйләндереү; обратйть дом в музей өйҙө 
музейға әүерелдереү 4. (обменять) ҡулланыу, 
тотоу, әйләндереү; обратйть всё в капитал 
бөтәһен дә капиталға әйләндереү; обратйть 
деньги в вёщи аҡсаны әйбергә әйләндереү ♦ об
ратйть в бегство ҡасырға мәжбүр итеү; обратйть 
на путь истины (на йстинный путь) см. путь; об
ратйть в свою вёру кого үҙ ҡараштарыңа 
күндереү

ОБРАТИТЬСЯ сов. 1. (повернуться) боро
лоу, әйләнеү, төбәлеү; обратйться лицом к окну 
йөҙ менән тәҙрәгә боролоу; все взоры обра- 
тйлись на неё барлыҡ ҡараштар уға төбәлде 
2. перен. эш-мәсьәләгә төбәлеү, йүнәлеү; мысли 
его обратились к прошлому уның уйҙары үткән 
дәргә йүнәлде 3. к чему-л. (взяться за что-л., 
перейти к чему-л.) тотоноу, керешеү, шөғөл
ләнә башлау; обратйться к науке фән менән 
шөғөлләнә башлау; обратйться к книгам китап 
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ОБРЕМЕНЯТЬ
уҡырға тотоноу 4. к кому-чему-л. барыу, мөрә
жәғәт итеү, һүҙ ҡушыу, өндәшеү, бағыу; обра
титься к врачу табипҡа барыу; обратиться с 
воззванием саҡырыу менән мөрәжәғәт итеү 5. ө 
кого-что, кем-чем әйләнеү, әүерелеү; жйдкость 
обратилась в газ шыйыҡса газға әүерелде
6. (полностью отдаться какому-л. чувству, 
состоянию) -й башлау, -ға/-гә бирелеү, булып 
-ыу/-еү; обратйться в слух бөтә иғтибар менән 
тыңлай башлау ♦ обратйться в бегство ҡасырға 
мәжбүр булыу

ОБРАТНО нареч. 1. кире, кирегә; повернуть 
обратно кире боролоу; получйть деньги обратно 
аҡсаны кире алыу 2. разг. (наоборот) киреһенсә

ОБРАТНЫЙ, -ая, -ое 1. кире, кире ҡайта 
торған; в обратном направлении кире йүнә 
лештә; обратный поезд кире ҡайта торған поезд; 
обратный путь кире ҡайта торған юл; обратный 
процесс кире процесс 2. кире, ҡапма-ҡаршы; в 
обратном порядке кире тәртиптә; обратный 
смысл ҡапма-ҡаршы мәғәнә 3. тиҫкәре, икенсе, 
артҡы, кире; обратная сторона монеты аҡсаның 
кире яғы; обратная сторона материи туҡыманың 
тиҫкәре яғы 4. мат. кире; обратная дробь кире 
кәсер ♦ обратный адрес кире адрес; обратный 
билет кире ҡайтыу билеты; обратная сйла за
кона юр. закондың кире көсө (закондың цҙе 
сыгыуынан элек булган эштәргә ҡарата ҡулла
нылыры)', обратный словарь кире һүҙлек 
(һцҙҙәрҙең урыны уларҙың һуңгы хәрефтәре
нең алфавит тәртибенә нигеҙләнгән һцҙлек)

ОБРАЩАТЬ несоә. см. обратйть
ОБРАЩАТЬСЯ несоә. 1. см. обратйться

2. (вращаться) йөрөү, әйләнеү; Земля обра
щается BOKpjT Солнца Ер Ҡояш тирәләй әйләнә
3. эк. әйләнеү, әйләнештә булыу, әйләнеш яһау; 
капитал обращается медленно капитал әкрен 
әйләнә; на бйрже ежемесячно обращается мил
лион рублей ай һайын биржала миллион һум 
әйләнеш яһала 4. с кем (поступать каким-л. 
образом) мөғәмәлә итеү, булыу; хорошо обра
щаться с подчинёнными ҡул аҫтында эшләү 
селәргә яҡшы булыу; уважйтельно обращаться 
друг с ДР5ТОМ бер-береңә ихтирам менән мөғ
әмәлә итеү 5. с чем эш итеү, ҡулланыу; умёть 
обращаться с оружием ҡорал ҡуллана белеү; 
осторожно обращаться с приборами приборҙар 
менән һаҡ эш итеү 6. страд, от обращать

ОБРАЩЕНИЕ с 1. см. обратйть, обратйться; 
обращение планет планеталарҙың әйләнеүе; об
ращение простых дробей в десятйчные ябай 
кәсерҙе унарлы кәсерҙәргә әйләндереү 2. (об
хождение) мөғәмәлә, хәл итеү; мягкое обра
щение с ребёнком бала менән йомшаҡ мөғәмәлә 
итеү; изысканность обращения мөғәмәләнең 
нәзәкәтлеге 3. (призыв, просьба) саҡырыу, мө
рәжәғәт; обращение к народу халыҡҡа мө

рәжәғәт; принять обращение мөрәжәғәт ҡабул 
итеү; послать обращение мөрәжәғәт ебәреү
4. грам. өндәш һүҙ; выделить обращение запя
тыми өндәш һүҙҙе өтөрҙәр менән айырыу
5. (употребление) ҡулланыу, ҡулланыш; пус- 
тйть в обращение ҡулланыуға индереү; изъять 
из обращения ҡулланыштан сығарыу; находйть 
ся в обращении ҡулланышта булыу 6. эк. әйлә
неш; товарное обращение тауар әйләнеше
7. лог. (вид умозаключения) әйләндереү

ОБРЁЗ м 1. (обрезанный край, кромка) 
ҡыр, сит, киҫем, киҫелгән урын; кнйга с золо
тым обрёзом алтын ситле китап 2. (оружие) об
рез (көбәге киҫелгән мылтыҡ) ♦ в обрез саҡ- 
саҡ ҡына, етер-етмәҫ кенә

ОБРЁЗАНИЕ и ОБРЕЗАНИЕ с; рел. сөн 
нәтләү, сөннәткә ултыртыу (биреү)

ОБРЕЗ АНИЕ с  с м . обрезать 1; обрезание 
деревьев ағас ботаҡтарын киҫеү

ОБРЁЗАТЬ сов. 1. что ҡыҫҡартыу, киҫеү, 
киҫеп алыу (ҡыҫҡартыу, ташлау), мөнтәү; об
резать волосы сәсте киҫеп ҡыҫҡартыу; обрезать 
верёвку бауҙы киҫеү; обрезать корочку хлеба 
икмәктең ҡыйырын киҫеп алыу 2. что (пора
нить) киҫеү, ҡырҡыу, киҫеп яралау; обрезать 
палец бармаҡты киҫеү 3. кого-что', перен., разг. 
ҡырт киҫеү (туҡтатыу, бүлеү); обрезать на 
первом слове беренсе һүҙҙән үк ҡырт киҫеү, бер 
һүҙҙән туҡтатыу 4. кого-что', рел. сөннәтләү, 
сөннәткә ултыртыу (биреү) ♦ обрезать крылья 
кому ҡанатын ҡырҡыу (һындырыу)

ОБРЕЗАТЬ несоә. см. обрезать 
ОБРЁЗАТЬСЯ сов.; разг. киҫелеү, ҡыр

ҡылыу, киҫеп яраланыу; обрезаться ножом бы
саҡҡа киҫелеү

ОБРЕЗАТЬСЯ несоә. 1. см. обрезаться 
2. страд, от обрезать

ОБРЁЗКА ж см. обрезать обрезать
О Б Р Е ЗН бЙ , -ая, -ое 1 . ҡыры (сите) 

киҫелгән; обрезной тёс ҡыры киҫелгән таҡта 
2. киҫеү ...ы, ҡыҫҡартыу ...ы; обрезной станок
киҫеү станогы

ОБРЁЗОК м киҫенте, ҡырҡынты; обрёзки 
кожи тире киҫентеләре

ОБРЕКАТЬ несоә. см. обречь 
ОБРЕМЕНИТЕЛЬНОСТЬ ж мәшәҡәтлелек, 

мәшәҡәтле булыу; обременйтельность пору
чения йомоштоң мәшәҡәтле булыуы

ОБРЕМЕНИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое ауыр, мә 
шәҡәтле; обременйтельные обязанности мәшә 
ҡәтле вазифалар; считать обременйтельным мә 
шәҡәтле һанау

ОБРЕМЕНИТЬ сов. кого-что, чем ҡамасау
лау, борсоу, мәшәҡәтләү, мәшәҡәтләндереү, 
имгәк булыу; обременйть просьбой үтенес менән 
борсоу; обременйть непосйльным трудом ауыр 
эш ҡушып ҡамасаулау

ОБРЕМЕНЙТЬ несоә. см. обременйть
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ОБРЕСТИ
ОБРЕСТИ сов. кого-что; книжн. табыу, ире

шеү; обрестй счастье бәхеткә ирешеү; обрестй 
друзей дуҫтар табыу; обрестй душевный покой
күңел тыныслығы табыу

ОБРЕТАТЬ несов. см. обрестй
ОБРЕЧЕННОСТЬ л  с һәләкәткә дусар булған

лыҡ (ителгәнлек), һәләкәткә (бөтөүгә) дусар бу
лыу; чувство обречённости һәләкәткә дусар бу
лыу тойғоһо

ОБРЕЧЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от обрёчь 
2. прил. һәләкәткә (бөтөүгә) дусар булған (ител
гән); спастй обречённого человека һәләкәткә ду 
сар булған кешене ҡотҡарыу

ОБРЁЧЬ сов. кого-что, на что\ книжн. ду
сар итеү; обрёчь себя на одиночество үҙеңде 
яңғыҙлыҡҡа дусар итеү

ОБРИВАТЬ несов. см. обрйть 
ОБРИВАТЬСЯ несов. 1. см. обрйться 

2. страд, от обривать
ОБРИСОВАТЬ сов. 1. что тирәләй һыҙып 

сығыу; обрисовать контур чернйлами контурҙы 
ҡара менән тирәләй һыҙып сығыу 2. кого-что; 
перен. һүрәтләү, тасуирлау, һөйләп (әйтеп) би
реү; обрисовать красоты природы тәбиғәттең 
хозурлығын тасуирлау; обрисовать в двух сло
вах бер-ике һүҙ менән һөйләп биреү

ОБРИСОВАТЬСЯ сов. 1. (асыҡ) күренә (бе
ленә) башлау, күренеү; в темноте обрисовалась 
фигура девушки ҡараңғыла ҡыҙ һыны күренде 
2. перен. (стать ясным, выявиться) асыҡла
ныу, мәғлүм булыу, беленеү; ситуация обрисо
валась ситуация асыҡланды; задачи поездки 
вскоре обрисовались барыу маҡсаты тиҙҙән 
мәғлүм булды

ОБРИСбВКА ж см. обрисовать, обрисо 
ваться

ОБРИСбВЫВАТЬ несов. см. обрисовать 
ОБРИСбВЫВАТЬСЯ несов. 1. см. обрисо

ваться 2. страд, от обрисовывать
ОБРИТЬ сов. кого-что ҡырыу, ҡырып алыу 

(ташлау); обрйть бороду һаҡалды ҡырып таш
лау; обрйть голову сәсте ҡырыу

ОБРИТЬСЯ сов. ҡырыныу, ҡырынып алыу 
О Б РбК  м\ ист. оброк (крепостнойлыҡ ва

ҡытында крәҫтиәндәрҙән алпауыттар алган 
һалым)

ОБРОНИТЬ сов. 1. что\ разг. төшөрөп ҡал
дырыу (юғалтыу), төшөрөп ебәреү; обронйть па
кет пакетты төшөрөп ҡалдырыу; обронйть на 
ковёр келәмгә төшөрөп ебәреү 2. (листву) ҡо
йоу; обронйть листву япраҡ ҡойоу 3. что и без 
доп. ысҡындырыу, әйтеп ҡуйыу (һалыу); обро
нйть слово һүҙ әйтеп һалыу; он обронйл, что не 
придёт ул килмәйем тип ысҡындырҙы

ОБРбЧНЫ Й, -ая, -ое ист. 1. оброк ...ы; об
рочные деньги оброк аҡсалары 2. оброк түләүсе; 
оброчные крестьяне оброк түләүсе крәҫтиәндәр 

ОБРУБАТЬ несов. см. обрубйть

ОБРУБИТЬ сов. что 1. сабып (киҫеп) ҡыҫ
ҡартыу, киҫеп алыу (ташлау); обрубйть жердь 
кәртәне сабып ҡыҫҡартыу; обрубйть сучья бо
таҡтарҙы киҫеп ташлау 2. ситен бөгөү; обрубйть 
платкй яулыҡ ситен бөгөү

ОБРУБОК м 1. (бревна, дерева и т.п.) 
түмәр, бүкән; обрубок дуба имән түмәре 2. ҡыр
ҡынды, киҫенде; обрубок хвоста ҡойроҡ ки
ҫендеһе

ОБРУГАТЬ сов. 1. кого (обозвать, выру
гать) һүгеү, орошоу, әрләү, тиргәү, һүгеп (әр
ләп, тиргәп) ташлау 2. кого-что; разг. яманлау, 
тетеп һалыу; обругать статью мәҡәләне яманлау 

ОБРУСЁЛЫИ, -ая, -ое урыҫлашҡан 
ОБРУСЁНИЕ с см. обрусеть 
ОБРУСЁТЬ сов. урыҫлашыу 
бБ РУ Ч  м ҡоршау
ОБРУЧАЛЬНЫЙ, ая, ое никах .. .ы; обру 

чальное кольцо никах балдағы 
ОБРУЧАТЬ несов. см. обручйть 
ОБРУЧАТЬСЯ несов. см. обручйться
ОБРУЧЁНИЕ с никахлау (кейәц менән кә

ләш бармагына балдаҡ кейҙерец)
ОБРУЧИТЬ сов. никахлау, никах уҡыу 
ОБРУЧЙТЬСЯ сов. никахлашыу 
ОБРУШИВАТЬ несов. см. обрушить 
ОБРУШИВАТЬСЯ несов. см. обрушиться 
ОБРУШИТЬ сов. что 1. емереп (ишелдереп) 

төшөрөү; обрушить стену стенаны емереп 
төшөрөү 2. на кого-что; перен. (устремить на 
кого-что-л.) яуҙырыу, ташлау; обрушить огонь 
на врага дошманға ут яуҙырыу; обрушить обви
нения ғәйеп ташлау (тағыу)

ОБРУШИТЬСЯ сов. 1. (рухнуть) ишелеп 
(емерелеп) төшөү; дом обрушился өй емерелеп 
төшкән 2. (устремиться) ташланыу, ябыры
лыу; волны обрушились на берег тулҡындар 
ярға ташланды 3. перен. (неожиданно постичь 
кого-что-л.) (башына, өҫтөнә) төшөү; несчастье 
обрушилось внезапно көтмәгәндә бәлә төштө 
4. на кого-что; перен. ташланыу, һөжүм итеү, 
ябырылыу; обрушиться на врага дошманға таш
ланыу

ОБРЫВ м 1. см. оборвать 2, оборваться 1;
2. спец, өҙөк, өҙөк урын, өҙөлгән ер; найтй об
рыв өҙөлгән ерҙе табыу 3. (крутой откос) текә 
яр, ярлау; крутой обрыв текә яр; подойтй к об
рыву ярлауға килеп баҫыу

ОБРЫВАТЬ I несов. см. оборвать 
ОБРЫВАТЬ II несов. см. обрыть 
ОБРЫВАТЬСЯ несов. 1. см. оборваться 1—3; 

2. страд, от обрывать I
ОБРЬІВИСТЫЙ, -ая, -ое 1. ярлау, текә; об

рывистый берег текә яр 2. перен. өҙөк-өҙөк; об
рывистая речь өҙөк-өҙөк телмәр

ОБРЫВОК м 1. киҫәк; обрывок бумаги 
ҡағыҙ киҫәге; обрывок ленты таҫма киҫәге 2. пе
рен. өҙөк; обрывки фразы фраза өҙөктәре 
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ОБСТАВИТЬСЯ
ОБРЫЗГАТЬ сов. кого-что сәсрәтеү, бөркөү, 

сәсрәтеп (бөркөп) бөтөрөү; обрызгать пальто 
грязью пальтоға бысраҡ сәсрәтеү; обрызгать ли
цо водой биткә һыу бөркөү

ОБРЫЗГАТЬСЯ сов. әҫтәңә сәсрәтеү 
ОБРЫЗГИВАТЬ несов. см. обрызгать 
ОБРЫЗГИВАТЬСЯ несов. 1. см. обрызгать

ся 2. страд, от обрызгивать
ОБРЫСКАТЬ сов. что; разг. гиҙеү, эҙләп 

(гиҙеп, йөрөп) сыгыу; обрыскать весь свет бөтә 
донъяны гиҙеп сыгыу

ОБРЫТЬ сов. что 1. (изрытъ по краю) 
тирәләй ҡаҙып (соҡоп) сыгыу 2 . тирәләй ҡаҙып 
(йомшартып) сығыу; обрыть яблоню алмағас 
төбөн ҡаҙып сығыу

ОБРЙЗГЛЫ Й, -ая, -ое шешенке, шешмәк; 
обрюзглое лицо шешенке бит

О БРЙ ЗГН У ТЬ сов. бүртенеү, шешенеү, 
шешмәкләнеү, (тиреһе) һалынып төшөү

ОБРЙЗГШ ИЙ, -ая, -ее 1. прич. от об
рюзгнуть 2. прил. см. обрюзглый

ОБРЙД м йола, ғәрәф, ғөрөф-ғәҙәт; свадеб
ный обряд туй йолаһы; обряд угощения ҡунаҡ 
күрһәтеү йолаһы

ОБРЙДОВЫЙ, -ая, -ое йола ...ы, ғөрөф- 
ғәҙәт ...ы; обрядовые песни йола йырҙары

ОБСАДИТЬ сов. что, чем тирәләй ултыртыу 
(ултыртып сығыу); обсадить пруд деревьями 
быуа тирәһенә ағас ултыртыу

ОБСАЖИВАТЬ несов. см. обсадйть 
ОБСАСЫВАТЬ несов. см. обсосать 
ОБСАХАРИВАТЬ несов. см. обсахарить 
ОБСАХАРИТЬ сов. что; разг. шәкәрләү, шә- 

кәр һибеү (һибеп сыгыу), шәкәрләп ҡуйыу; об
сахарить малину ҡурай еләген шәкәрләп ҡуйыу 

ОБСЕКАТЬ несов. см. обсечь 
ОБСЕМЕНЁНИЕ с см. обсеменить — обсе

менять
ОБСЕМЕНИТЬ сов. что; с.-х. орлоҡ сәсеү; 

обсеменить поле ҡырға орлоҡ сәсеү
ОБСЕМЕНЙТЬСЯ сов.; бот. орлоҡланыу, 

орлоҡ биреү
ОБСЕМЕНЙТЬ несов. см. обсеменйть 
ОБСЕМЕНЙТЬСЯ несов. 1. см. обсеме

ниться 2. страд, от обсеменять
ОБСЕРВАТбРИЯ ж обсерватория 
ОБСЁСТЬ сов. кого-что; разг. тирәләй (ура

тып) ултырыу (ҡуныу); обсесть гостя кругом 
ҡунаҡты уратып ултырыу; стая обсела сучья 
ҡош тубы ботаҡтарҙы тирәләп ҡунған

ОБСЁЧЬ сов. что 1. (отсекая, удалитъ) ки
ҫеп (ҡырҡып) төшөрөү, киҫеп (ҡырҡып, сабып) 
ташлау; обсёчь сучья ағас ботаҡтарын киҫеп 
төшөрөү 2. спец, (обтесать) шымартыу, шы
мартып сығыу; обсёчь камень ташты шымартыу 

ОБСКАКАТЬ сов. 1. кого-что и без доп. 
(проскакать вокруг) саптырып әйләнеп сығыу; 
обскакать рощу ҡулҡыны саптырып әйләнеп

сығыу; обскакать полгброда ярты ҡаланы сап
тырып әйләнеп сығыу 2. кого (скача, обогнать) 
саптырып уҙып китеү 3. кого; перен., разг. (опе
редитъ в чём-л.) уҙып китеү, артта ҡалдырыу 

ОБСКАКИВАТЬ несов. см. обскакать 
ОБСКУРАНТ м; книжн. ҡәҙимсе, обскурант 
ОБСКУРАНТИЗМ м; книжн. ҡәҙимселек, 

обскурантлыҡ
ОБСКУРАНТИСТСКИЙ, ая, ое книжн. 

ҡәҙимселек ...ы, обскурантлыҡ ...ы; обскуран- 
тйстские взгляды ҡәҙимселек ҡараштары 

ОБСЛЕДОВАНИЕ с см. обслёдовать 
ОБСЛЕДОВАТЕЛЬ м тикшереүсе, тикшереү 

үткәреүсе
ОБСЛЁДОВАТЬ сов., несов. кого-что тик

шереү, ҡарау, тикшереп (ҡарап) сығыу, тикше
реү үткәреү; обслёдовать деятельность чъю-л. 
берәйһенең эшмәкәрлеген тикшереү; обслёдо
вать мёстность ерҙе тикшереп сығыу; обслёдо
вать больного ауырыуҙы ҡарау

ОБСЛУЖИВАНИЕ с см. обслуживать; ме
дицинское обслуживание медицина ярҙамы 
күрһәтеү; сфёра обслуживания хеҙмәт күрһәтеү 
әлкәһе

ОБСЛУЖИВАТЬ несов. 1. кого-что хеҙмәт
ләндереү; обслуживать покупателей һатып 
алыусыларҙы хеҙмәтләндереү; обслуживать чи
тателей уҡыусыларҙы хеҙмәтләндереү 2. что 
(работать на чём-л.) эшләү; обслуживать 
нёсколько станков бер нисә станокта эшләү 

ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ, ая, ее хеҙмәтләнде 
реүсе, эшләүсе; обслуживающий персонал 
хеҙмәтләндереүсе кешеләр

ОБСЛУЖЙТЬ сов. см. обслуживать 1 
ОБСЛЮНИТЬ сов. кого-что; разг. төкөрөк

ләү (шайыҡлау), төкөрөкләп (шайыҡлап) бө
төрөү

ОБСОСАТЬ сов. һурып бөтөрөү; обсосать 
конфёту кәнфитте һурып бөтөрөү

ОБСбХН УТЬ сов. кибеү, ҡороу, кибеп 
(ҡороп) бөтөү; одёжда обсохла кейем кибеп 
бөттө; дороги обсохли юлдар ҡороно

ОБСТАВИТЬ сов. 1. кого-что, чем (окру
житъ, поставитъ вокруг чего-л.) тирәләй (тирә- 
яғына) ҡуйыу, тирәләй ҡуйып (теҙеп) сығыу
2. что йыһазлау, йыһазландырыу; обставить 
квартйру фатирҙы мебель менән йыһазлау; об
ставить кабинёт кабинетты йыһазландырыу
3. что; перен., разг. ойоштороу; обставить 
встрёчу как слёдует осрашыуҙы тейешле итеп 
ойоштороу 4. кого; прост, (обмануть) төп ба
шына ултыртыу, алдау, алдап китеү 5. кого; 
прост, (обогнать в чём-л.) уҙып китеү, артта 
ҡалдырыу 6. кого; прост, (обыграть) отоп сы
гыу (бөтөрөү)

ОБСТАВИТЬСЯ сов.; разг. 1. (окружитъ се
бя чем-л.) тирә-яҡҡа (ян-яҡҡа) теҙеп (өйөп) 
ҡуйыу, күмелеү; обставиться подушками ян- 
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ОБСТАВЛЯТЬ
яҡҡа мендәрҙәр теҙеп ҡуйыу; обставиться кнйга 
ми китаптарға күмелеү 2. (обзавестись мебе
лью) мебель ҡуйыу, мебель менән йыһазлау; об
ставиться мебелью мебель ҡуйыу

ОБСТАВЛЙТЬ несоә. см. обставить 
ОБСТАВЛЙТЬСЯ несов. 1. см. обставиться; 

2. страд, от обставлять
ОБСТАНОВКА ж 1. мебель, йыһаз; обста

новка помещения бинаның йыһазы; театральная 
обстановка театрҙың йыһазы 2. хәл, шарт; меж
дународная обстановка халыҡ ара хәл; в 
мйрной обстановке тыныс шарттарҙа

ОБСТИРАТЬ сов. кого-что; разг. кер йыуып 
бөтөрөү (ҡуйыу, сығыу), керен йыуып биреү; 
обстирать всех детей барлыҡ балаларҙың кейе
мен йыуып ҡуйыу

ОБСТИРЫВАТЬ несоә. см. обстирать 
ОБСТОЙТЕЛЬНОСТЬ ж 1. (детальность) 

ентеклелек, тулылыҡ, ентекләп эшләгәнлек; об
стоятельность отчёта иҫәп-хисаптың ентеклелеге 
2. (рассудительность) төплөлөк, төплө булыу, 
уйлап эшләгәнлек; обстоятельность работы эш
тең төплө булыуы

ОБСТОЙТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. тулы, ентек
ле; обстоятельный рассказ тулы итеп һөйләү; 
обстоятельная информация тулы мәғлүмәт; ста
раться быть обстоятельным бөтәһен дә (түкмәй 
сәсмәй) һөйләргә тырышыу 2. разг. (рассуди
тельный) төплө, уйлап эш итә торған; об
стоятельный человек төплө кеше

ОБСТОЙТЕЛЬСТВЕННЫЙ, ая, ое грам. 
хәл; обстоятельственные слова хәл функцияһын 
үтәгән һүҙҙәр

ОБСТОЙТЕЛЬСТВО с 1. ваҡиға, хәл, шарт, 
торош; обстоятельства дёла эштең торошо; 
особенные обстоятельства айырым шарттар 
2. мн. обстоятельства шарфтар), хәл(дәр), сә- 
бәп(тәр); в трудных обстоятельствах ауыр 
шарттарҙа; смотря по обстоятельствам булған 
хәлдәргә ҡарап; стечение обстоятельств хәл 
дәрҙең бер-береһенә тура килеүе 3. грам. хәл; 
обстоятельство времени ваҡыт хәле; об
стоятельство места урын хәле

ОБСТОЙТЬ несоә. тороу, берәй хәлдә булыу, 
барыу; как обстоят дела эштәр нисек бара; всё 
обстоит хорошо бөтәһе лә һәйбәт бара 

ОБСТРАИВАТЬ несов. см. обстроить 
ОБСТРАИВАТЬСЯ несов. 1. см. обстроить

ся 2. страд, от обстраивать
ОБСТРЁЛ м 1. (стрельба по цели) атыу; ар

тиллерийский обстрел туптан атыу; попасть под 
обстрел ут аҫтына эләгеү 2. ѳоен. (видимое про
странство, которое обстреливается) атыу 
(атыш) зонаһы, атыш барған ер, ут аҫты; сектор 
обстрела атыу секторы; открыть обстрел ут 
асыу ♦ брать (взять) под обстрел ҡаты 
тәнҡитләү

ОБСТРЁЛИВАТЬ несов. см. обстрелять

ОБСТРЁЛИВАТЬСЯ несов. 1. см. обстре
ляться 2. страд, от обстреливать

ОБСТРЕЛЯННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от об
стрелять 2. прил. (побывавший в боях) һуғыш
та (ут эсендә) булған; обстрелянный солдат 
һуғышта булған һалдат

ОБСТРЕЛЙТЬ сов. кого-что атыу, ут асыу, 
утҡа (тупҡа) тотоу; обстрелять с вертолёта вер
толеттан ут асыу; обстрелять колонну колонна
ны тупҡа тотоу

ОБСТРЕЛЙТЬСЯ сое.; разг. һуғышҡа күне
геү, һуғыш шарттарында күнегеү

ОБСТРИГАТЬ несов. см. обстрйчь 
ОБСТРИГАТЬСЯ несов. 1. см. обстричься 

2. страд, от обстригать
ОБСТРЙЧЬ сов. С М .  остричь 
ОБСТРЙЧЬСЯ сов. см. остричься 
ОБСТРОГАТЬ сов. что йышыу, йышып шы

мартыу, йышып (шымартып) сығыу; обстрогать 
доску таҡтаны йышып шымартыу

ОБСТРбИТЬ сов. что\ разг. тирәләй (әйлә
нәһенә) һалыу, тирәләй (әйләнәһенә) төҙөү, 
төҙөп (һалып) сығыу; обстроить площадь до
мами майҙан тирәләй өйҙәр һалыу (төҙөү)

ОБСТРбИТЬСЯ сов.', разг. ой (йорт-ҡура) 
һалып инеү (кереү), төҙөкләнеү, яңырыу; пере
селенцы обстроились күскенселәр йорт-ҡура 
һалып инде; деревня заново обстроилась ауыл 
төҙөкләнде (яңырҙы)

ОБСТРОЧИТЬ сов. что; разг. ситен ҡайып 
сығыу, ситен бөгөү; обстрочить платок яу
лыҡтың ситен ҡайып сығыу

ОБСТРУГАТЬ сов.', разг. см. обстрогать 
ОБСТРУКЦИЯ ж; книжн. (намеренный 

срыв чего-л. ө знак протеста) обструкция, 
йыйылышты боҙоу; парламентская обструкция 
парламент йыйылышын боҙоу; устроить оратору 
обструкцию һөйләүсегә обструкция ойоштороу 

ОБСТУПАТЬ несоә. см. обступить 
ОБСТУПИТЬ сов. 1. кого-что һырып (ҡа

мап, уратып) алыу, ҡамалау; обступить рас
сказчика һөйләүсене һырып алыу; озеро обсту- 
пйло лес күл урман менән ҡамалған 2. кого; пе- 
рен. солғап алыу; его обступйли мысли уны 
уйҙар солғап алды

ОБСУДИТЬ сов. что тикшереү, фекер алы
шыу; обсудить новый проект яңы проект ту 
раһында фекер алышыу; обсудить вопрос 
мәсьәләне тикшереү

ОБСУЖДАТЬ несов. см. обсудйть 
ОБСУЖДЕНИЕ с см. обсудйть; поставить 

вопрос на обсуждение мәсьәләне тикшереүгә 
ҡуйыу; принять участие в обсуждении фекер 
алышыуҙа ҡатнашыу

ОБСУШИВАТЬ несов. см. обсушить 
ОБСУШИВАТЬСЯ несов. 1. см. обсушйться 

2. страд, от обсушивать
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ОБТЯГИВАТЬ
ОБСУШИТЬ сов. кого-что киптереү, ҡоро

тоу, киптереп (ҡоротоп) алыу; обсушить одежду 
кейем-һалымды киптереп алыу

ОБСУШИТЬСЯ сов. кибенеү, кибенеп алыу, 
өҫ-башты киптереү; обсушйться у костра ут 
янында кибенеү

ОБСЧЕТ м см. обсчитать 
ОБСЧИТАТЬ сов. кого алдап иҫәпләү, алдап 

кәм биреү, алдап биреп еткермәү; обсчитать по
купателя һатып алыусыны алдап, кәм биреү; об
считать в премии премияны алдап биреп ет
кермәү

ОБСЧИТАТЬСЯ сов. яңылыш иҫәпләү (һа
нау); обсчитались на большую сумму ҙур 
сумманы яңылыш иҫәпләгәндәр

ОБСЧЙТЫВАТЬ несов. см. обсчитать 
ОБСЧЙТЫВАТЬСЯ несов. 1. см. обсчи

таться 2. страд, от обсчитывать
ОБСЬШАТЬ сов. 1. кого-что; разг. һибеү, 

өҫтөнә һибеү, һибеп сығыу; обсыпать торт саха
ром торт өҫтөнә шәкәр һибеү 2. что һырып 
алыу; воробьй обсыпали куст турғайҙар ҡыуаҡ
ты һырып алған 3. что ҡаплау, ҡаплап алыу; 
звёзды обсыпали всё нёбо йондоҙҙар күк йөҙөн 
ҡаплап алған

ОБСЫПАТЬ несов. см. обсыпать 
ОБСЬШАТЬСЯ сов.; разг. см. осыпаться 
ОБСЫПАТЬСЯ несов. 1. см. обсыпаться 

2. страд, от обсыпать
ОБСЫХАТЬ несов. см. обсохнуть 
ОБТАИВАТЬ несов. см. обтаять 
ОБТАЧАТЬ сов. что үтәләй (үтәнән-үтә) те

геү, үтәләй тегеп сығыу; обтачать заготовки са
пог итек киҫәктәрен үтәләй тегеп сығыу 

ОБТАЧИВАТЬ I несов. см. обтачать 
ОБТАЧИВАТЬ II несов. см. обточйть 
ОБТАЯТЬ сов. (өҫтө, сите, ҡыры) иреп 

төшөү, иреү; льдйна обтаяла боҙҙоң ҡыры ире
гән; снег вокруг костра обтаял ут тирәһендәге 
ҡар ирегән; горы обтаяли тауҙағы ҡарҙар иреп 
бөткән; дорога обтаяла юлдағы ҡар ирегән 

ОБТЕКАЕМЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от обте
кать 2. прил. шыма, ҡытыршы булмаған; обте
каемая форма шыма форма 3. прил.; перен., 
разг., upon. (уклончивый) икеле-микеле, асыҡ 
(тура) әйтелмәгән; обтекаемый ответ икеле-ми
келе яуап

ОБТЕКАТЬ несов. см. обтёчь
ОБТЕРЁТЬ сов. что 1. һөртөү, һөртөп алыу, 

ҡоротоу, ҡорота биреү; обтереть косу травой 
салғыны үлән менән һөртөү; обтереть пыль ту
ҙанды һөртөп алыу; обтереть слёзы күҙ йәшен 
һөртөү 2. (растереть с лечебной целью) ыш
ҡыу; обтереть тело влажным полотенцем тәнде 
еүеш таҫтамал менән ышҡыу 3. (сгладить) шы
мартыу; вода обтёрла камень һыу ташты шы
мартҡан

ОБТЕРЁТЬСЯ сов. 1. һөртөнөү; обтереться 
полотенцем таҫтамалға һөртөнөү 2. разг. ыуы
ныу, ышҡыныу; обтереться спйртом спирт ме
нән ыуыныу 3. разг. (обноситься) ышҡылып 
(өйкәлеп) туҙыу, таушалыу; рукава обтёрлись 
ендәр ышҡылып туҙған; стул обтёрся ултырғыс 
ышҡылып туҙған

ОБТЕРПЁТЬСЯ сов.; разг. күнегеү, күнегеп 
китеү; понемногу обтерпеться әкренләп күнегеп 
китеү

ОБТЕСАТЬ сов. 1. что юныу; (бревно, ка
мень) шымартыу; (стены сруба изнутри) сут
лау; обтесать палку ағас киҫәген юныу; обтесать 
бревно бүрәнәне сутлау; обтесать камень ташты 
шымартыу; обтесать стены в новом доме яңы 
өйҙөң стеналарын сутлау 2. кого; перен., прост, 
(сделать культурнее) шымартыу, аҡылға ул
тыртыу, ыҡҡа килтереү, әҙәпле итеү; обтесать 
упрямца кире кешене ыҡҡа килтереү

ОБТЕСАТЬСЯ сов.; прост, шымарыу, әҙәп
лерәк булып китеү; успеть обтесаться шымарып 
өлгөрөү

ОБТЁСЫВАТЬ несов. см. обтесать
ОБТЁСЫВАТЬСЯ несов. 1. см. обтесаться 

2. страд, от обтёсывать
ОБТЁЧЬ сов. что и без доп. 1. тирәләй (ура

тып) ағыу; обтёчь остров утрауҙы уратып ағыу 
2. перен. ситләтеп (уратып) үтеү, урап уҙыу; 
война обтекла это село һуғыш был ауылды 
ситләтеп үтте

ОБТИРАНИЕ с 1. см. обтирать, обтираться
2. (лечебная процедура) тәнде һылау (ышҡыу, 
ыуыу)

ОБТИРАТЬ несов. см. обтерёть
ОБТИРАТЬСЯ несов. 1. см. обтерёться 

2. страд, от обтирать
ОБТОЧЙТЬ сов. что ҡырып (ҡырҙырып) 

алыу, (ҡырып) шымартыу (эшкәртеү) (станок
та); обточйть деталь деталде ҡырып эшкәртеү; 
обточйть повёрхность өҫтөн (тирә-яғын) ҡырып 
шымартыу; волна обточйла камень тулҡын таш
ты шымартҡан

ОБТбЧКА ж см. обточйть; обточка валов
валдарҙы ҡырып эшкәртеү

ОБТРЁПАННЫЙ, ая, ое 1. прич. от об 
трепать 2. прил. ҡырылған, таушалған, өлтө
рәгән; обтрёпанная шинёль ҡырылған шинель; 
обтрёпанные брюки өлтөрәгән салбар

ОБТРЕПАТЬ сов. что өлтөрәтеү, ҡырыу, 
ҡырып (туҙҙырып, өлтөрәтеп) бөтөрөү; обтре
пать рукава ендәрҙе туҙҙырып бөтөрөү

ОБТРЕПАТЬСЯ сов. өлтөрәү, ҡырылыу, тау
шалыу, өлтөрәп (ҡырылып, таушалып) бөтөү; 
бахрома скатерти обтрепалась ашъяулыҡтың 
сәсәге өлтөрәп бөткән; подол обтрепался итәк 
осо ҡырылған

ОБТ ЙГИВАТЬ несов. см. обтянуть
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ОБТЯЖКА
ОБТЙЖКА ж 1. см. обтянуть 2. (то , чем об

тянуто что-л.) көплөк, тыш; диван с кожаной 
обтяжкой тышы күн диван ♦ в обтяжку тәнгә 
һылашып тора (кейемгә ҡарата)

ОБТЯНУТЬ сов. 1. что тышлау, кәпләү; об
тянуть диван материей диванды туҡыма менән 
тышлау 2. кого-что (об одежде) тәнгә һылашып 
(кипсәлеп) тороу; платье обтянуло её фигуру 
күлдәк уның тәненә һылашып тора 

ОБУВАТЬ несоә. см. обуть 
ОБУВАТЬСЯ несоә. 1. см. обуться 2. страд, 

от обувать
ОБУВН бЙ, -ая, -ое аяҡ кейеме ...ы; обувная 

фабрика аяҡ кейеме фабрикаһы 
ОБУВЩИК м аяҡ кейеме тегеүсе 
ОБУВЬ ж аяҡ кейеме; кожаная обувь күн 

аяҡ кейеме; летняя обувь йәйге аяҡ кейеме; 
детская обувь балалар аяҡ кейеме

ОБУГЛИВАНИЕ с см. обелить, обелиться  
ОБУГЛИВАТЬ несоә. см. обелить  
ОБУГЛИВАТЬСЯ несоә. 1. см. обелиться  

2. страд, от обугливать
ОБУГЛИТЬ сов. что өҫтөн күмерләндереү 
ОБУГЛИТЬСЯ сов. күмерләнеү; полено 

обелилось утын күмерләнде
о б Уз а  ж мәшәҡәт, йөк, имгәк; быть обузой  

имгәк булыу; лйшняя обуза артыҡ мәшәҡәт; 
взять на себя обузу үҙ әҫтәңә йөк алыу

ОБУЗДАТЬ сов. 1. кого йүгәнләү, йүгән 
кейҙереү, ауыҙлыҡлау, нуҡталау; обуздать коня 
атты йүгәнләү 2. кого-что; перен. йүгәнләү, 
тыйыу, ауыҙлыҡлау; обуздать агрессора агрес
сорҙы ауыҙлыҡлау; обуздать свой гнев асыуҙы 
тыйыу

ОБУЗДЫВАТЬ несоә. см. обуздать
ОБУРЕВАТЬ несоә. кого-что тулҡынланды

рыу, ныҡ борсоу; его обуревают сомнения уны 
шикләнеүҙәр ныҡ борсой

ОБУСЛбВИТЬ сов. что 1. (оговорить) 
шарт ҡуйыу, шарт менән сикләү; обусловить по
лучение льготы льгота алыуҙа шарт ҡуйыу; 
обусловить договор сроком килешеүҙе ваҡыт 
шарты менән сикләү 2. (послужитъ причиной) 
сәбәп(се) булыу; обусловить успех уңыш сәбәбе 
булыу

ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ж бәйләнгәнлек, 
бәйле (шартлы, сәбәпле) булыу; обусловлен
ность явлений күренештәрҙең бәйле булыуы 

ОБУТЬ сов. кого-что аяғына (аяҡҡа) кей
ҙереү; обуть ребёнка баланың аяғына кейҙереү
2. что; разг. аяҡҡа кейеү; обуть сапогй аяҡҡа 
итек кейеү; обуть валенки аяҡҡа быйма кейеү
3. кого-что; перен., разг. (снабдитъ обувью) 
аяҡ кейеме менән тәьмин итеү

ОБИТЬСЯ сов. аяҡҡа кейеү 
Об у х  и ОБУХ м төйҙә ♦ как (точно, будто) 

обухом по голове башҡа күҫәк менән һуҡҡандай 
булды

ОБУЧАТЬ несоә. см. обучйть 
ОБУЧАТЬСЯ несоә. 1. см. обучиться

2. страд, от обучать
ОБУЧЕНИЕ с см. обучйть, обучйться; бес

платное обучение түләүһеҙ уҡытыу; заочное 
обучение ситтән тороп уҡыу

ОБУЧИТЬ сов. кого-что, чему уҡытыу, 
өйрәтеү; обучйть русскому языку урыҫ теленә 
өйрәтеү; обучйть мастерству оҫталыҡҡа өйрәтеү; 
обучйть детей музыке балаларҙы музыкаға 
уҡытыу

ОБУЧИТЬСЯ сов. чему и с неопр. өйрәнеү, 
уҡыу; обучйться грамоте уҡырға-яҙырға өй
рәнеү

ОБУШ бК м 1. бәләкәй төйҙә 2. горн, (инст
румент) бәләкәй КӘЙЛӘ

ОБУЙТЬ сов. кого-что солғап (биләп) алыу; 
его обуял страх уны ҡурҡыу солғап алды; его 
обуяла тоска уны һағыш биләп алды

ОБХАЖИВАТЬ несов. кого-что; разг. яла
ғайланыу, ялағайланып йөрөү, ялағайлыҡ күр
һәтеү; обхаживать нужного человека кәрәк ке
шегә ялағайланыу

ОБХВАТ м 1. разг. см. обхватйть 2. ҡолас, 
ҡосаҡ; дуб в три обхвата өс ҡоласлы имән 3. йы
уанлыҡ; деревья от 2 до 3 метров в обхвате ике 
өс метр йыуанлыҡтағы ағастар 

ОБХВАТЙТЬ сов. см. охватить 
ОБХВАТЫВАТЬ несов. см. обхватйть 
О Б Х бД  м 1. см. обходить I; 2. (место) урап 

үтә торған юл, урау юл; найтй обход урап үтә 
торған юл табыу ♦ в обход: 1) (кругом) уратып, 
ситләтеп; в обход деревни ауылды ситләтеп; 
2 ) (уклоняясь от соблюдения) боҙоп, таны
майынса), буйһонмай; в обход закона законға 
буйһонмай; 3) әоен. (окружая) тылға инеп; в 
обход протйвника дошмандың тылына инеп 

ОБХОДИТЕЛЬНОСТЬ ж яҡшы мөғәмәлә, 
илтифатлылыҡ, кеселеклелек

ОБХОДИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое яҡшы мөғәмә
ләле, илтифатлы, кеселекле; обходительный че
ловек илтифатлы кеше

ОБХОДИТЬ I несов. см. обойтй 
ОБХОДИТЬ II сов. что; разг. әйләнеп 

(йөрөп, урап) сығыу; обходить весь город бөтә 
ҡаланы йөрөп сығыу

ОБХОДИТЬСЯ несов. 1. см. обойтись
2. страд, от обходйть I

ОБХОДН бЙ и ОБХбДНЫ Й, ая, ое 1. өо-
ен. уратып алыу ...ы, ҡамау ...ы; обходной ма
нёвр (дошманды) ҡамау маневры 2. урау; об
ходная дорога урау юл 3. перен. тыйылған, 
хәйләле; добиться обходным путём хәйләле юл 
менән берәй нәмәгә ирешеү ♦ обходной лист об
ход ҡағыҙы (эштән киткәндә тултырыла) 

ОБХбДЧИК м йөрөп ҡараусы; путевой об
ходчик йөрөп юл ҡараусы



ОБХОЖ ДЕНИЕ с мөғәмәлә, эш итеш; 
вежливое обхождение әҙәпле мөғәмәлә

ОБЧЁСТЬСЯ: раз два и обчёлся разг. бик 
аҙ, бармаҡ менән генә һанарлыҡ

ОБЧИСТИТЬ сов. 1. кого-что; разг. таҙар
тыу; обчйстить полы шубы тундың сабыуын 
таҙартыу 2. что\ разг. (удалитъ кожицу) (ҡа
бығын) әрсеү; обчйстить апельсйн әфлисундың 
ҡабығын әрсеү 3. кого-что', перен., прост, (обо
красть) урлау, урлап сығыу

ОБЧИСТИТЬСЯ сов. таҙарыныу, сүп-сарҙан 
арыныу; обчиститься после работы эштән һуң 
таҙарыныу

ОБЧИЩАТЬ несоә. см. обчйстить 
ОБЧИЩАТЬСЯ несоә. 1. см. обчйститься 

2. страд, от обчищать
ОБШАРИВАТЬ несоә. см. обшарить
ОБШАРИТЬ сов. кого-что', разг. ҡапшап 

(ҡармап, аҡтарып) ҡарау, ҡапшап ҡарап (эҙләп) 
сығыу, тикшереп (аҡтарып ҡарап) сығыу; обша
рить человека кешене ҡапшап ҡарау; обшарить 
сундук һандыҡты аҡтарып ҡарау; обшарить 
весь дом бөтә өйҙө тикшереп сығыу 

ОБШИВАТЬ несоә. см. обшйть 
ОБШИВКА ж 1. см. обшйть 2. ҡайма; кру

жевная обшйвка селтәр ҡайма 3. (обивка) тыш, 
көп; деревянная обшйвка судна судноның ағас 
көбө; железная обшйвка двёри ишектең тимер 
көбө

ОБШИВОЧНЫИ, -ая, -ое спец. көплөк, тыш
лыҡ; обшйвочный материал тышлыҡ материал 

ОБШИРНЫЙ, -ая, -ое прям., перен. бик 
ҙур, киң; обшйрный сад бик ҙур баҡса; об 
шйрные площади киң майҙандар; обшйрные 
планы бик ҙур пландар; обшйрные познания 
киң белем

ОБШИТЬ сов. 1. чем ҡаймалау, ҡайма баҫыу 
(тотоу), (ситләп) тегеү, (ситләп) тегеп сығыу, 
төрөп (урап) тегеү, тышлау; обшйть рукава кру
жевами ең остарына селтәр тегеү; обшйть ворот 
мёхом яғаны тире менән ҡаймалау; обшйть по
сылку материей посылканы туҡымаға төрөп те
геү 2. чем кәпләү (таҡта, тимер һ.б.)', обшйть 
дом тёсом өйҙө йоҡа таҡта менән кәпләү; об
шйть дверь поролоном ишекте поролон менән 
кәпләү 3. кого-что', разг. (кейем) тегеп биреү; 
обшйть всю семью бөтә ғаиләгә кейем тегеп 
биреү

ОБШЛАГ м ең ҡайтармаһы 
ОБЩАТЬСЯ несов. аралашыу, ҡатнашыу, 

ҡатышыу; общаться с друзьями дуҫтар менән 
аралашыу

ОБЩ Е... урыҫ телендәге ҡушма һщҙәрҙең 
“дөйөм”, “гәҙәттәге”, “барыһы (бөтәһе, бөтө
нөһө, һәр кем) өсөн дә бер” мәгәнәләрен аң
латҡан беренсе өлөшө, мәҫ., общенациональ
ный дөйөм милли; общереспубликанский дөйөм

ОБЩЕПРИЗНАННЫЙ
республика; общеобязательный һәр кемгә лә 
мәжбүри; общеизвестный бөтәһенә лә билдәле 

ОБЩЕВОЙСКОВОЙ, ая, ое дөйөм ғәс 
кәри; общевойсковой устав дөйөм ғәскәри устав 

ОБЩЕГОРОДСКОЙ, ая, ое дөйөм ҡала 
...ы; общегородское собрание дөйөм ҡала йы 
йылышы

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ, ая, ое дә
йөм дәүләт ...ы; общегосударственное значение
дөйөм дәүләт әһәмиәтендәге; общегосударствен
ные интересы дөйөм дәүләт мәнфәғәттәре

ОБЩЕДОСТУПНОСТЬ ж 1. һәр кем (һа
тып) алырлыҡ булыу, һәр кемдең хәле етерлек 
булыу 2. (понятность) һәр кемгә аңлайышлы 
булыу, һәр кемгә аңлайышлылыҡ; общедос
тупность изложения әйткәндең һәр кемгә аңла
йышлы булыуы

ОБЩЕДОСТУПНЫЙ, ая, ое 1. һәр кем
(һатып) алырлыҡ, һәр кемдең хәле етерлек 
(хәленән килерлек); общедоступные цёны һәр 
кемдең хәле етерлек хаҡтар; общедоступные 
средства һәр кемдең хәленән килерлек саралар 
2. һәр кемгә аңлайышлы, һәр кем аңларлыҡ; об
щедоступная статья һәр кем аңларлыҡ мәҡәлә 

ОБЩЕЖИТЕЙСКИЙ, -ая, -ое көндәлек тор
мошҡа хас, тормошта йыш осрай торған; обще
житейские дела көндәлек тормошҡа хас эштәр 

ОБЩЕЖИТИЕ с 1. ятаҡ, ятаҡхана; сту
денческое общежйтие студенттар ятағы 2. (об
щественный быт) бергә йәшәү (тороу), йәмғиәт 
тормошо, ижтимағи тормош; правила человечес
кого общежйтия кешеләрҙең бергә йәшәү ҡағи
ҙәләре

ОБЩ ЕЗАВОДСКОЙ и уст. ОБГЦЕЗА 
ВОДСКИЙ, -ая, -ое дөйөм завод ...ы; общеза
водское совещание дөйөм завод кәңәшмәһе 

ОБЩЕИЗВЕСТНЫЙ, ая, ое һәр кемгә 
билдәле (мәғлүм), һәр кем белгән; общеиз
вестная йстина һәр кемгә билдәле хәҡиҡәт

ОБЩЕНАРОДНЫЙ, -ая, -ое дөйөм (бөтә) 
халыҡ ...ы; общенародное достояние дөйөм ха 
лыҡ милке; общенародный праздник бөтә халыҡ 
байрамы

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ, ая, ое дөйөм 
милли, дөйөм (бөтөн) милләт ...ы; общенацио
нальный язык дөйөм милли тел

ОБЩЁНИЕ с аралашыу, бәйләнеш, ҡатна
шыу; тесное общение тығыҙ бәйләнеш (арала
шыу); общение с людьмй кешеләр менән ара
лашыу

ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое
дөйөм белем ...ы; общеобразовательная школа
дөйөм белем биреү мәктәбе

ОБЩЕПИТ м (общественное питание) 
йәмәғәт туҡланыуы

ОБЩЕПРИЗНАННЫЙ, -ая, -ое һәр кем та
рафынан танылған; общепризнанный авторитет
һәр кем тарафынан танылған абруй 
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ОБЩЕПРИНЯТЫЙ
ОБЩЕПРИНЯТЫЙ, -ая, -ое дөйөм ҡабул 

ителгән; общепрйнятый порядок дөйөм ҡабул 
ителгән тәртип

ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКИЙ, ая, ое дә
йөм республика ...ы; общереспубликанское со
вещание дөйөм республика кәңәшмәһе

ОБЩЁСТВЕННИК м и ОЫЦЁСТВЕННИ
ЦА ж йәмәғәтсе

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ж  йәмәғәтселек; нау 
иная общественность фәнни йәмәғәтселек; об
щественность института институт йәмәғәтселеге

ОБЩЕСТВЕННЫЙ, ая, ое 1. ижтимағи; 
общественный строй ижтимағи ҡоролош 2. йәм
ғиәт...ы; законы общественного развйтия йәм 
ғиәт үҫеше ҡанундары 3. йәмәғәт ...ы, йәмә
ғәтселек ...ы; общественная собственность йә 
мәғәт милке; общественные интересы йәмәғәт 
селек мәнфәғәттәре; общественное мнение йәмә
ғәтселек фекере; общественные дела йәмәғәт 
эштәре; общественные организации йәмәғәт 
ойошмалары 4. (совместный) бергәләп; об
щественная обработка земли ерҙе бергәләп эш 
кәртеү 5. (любящий общество, компанию) йә
мәғәтсел; он человек общественный ул йәмә 
ғәтсел кеше ♦ на общественных началах түләү 
һеҙ, бушлай

бЫЦЕСТВО с 1. в рази. знач. йәмғиәт, 
ойошма; наука об обществе йәмғиәт тураһын
дағы фән; человеческое общество кешелек йәм
ғиәте; демократйческое общество демократик 
йәмғиәт; спортйвное общество спорт ойошмаһы; 
акционерное общество акционерҙар йәмғиәте 
2 . (круг людей, объединённых общностью поло
жения, происхождения) ҡатлам; дворянское 
общество дворяндар ҡатламы; образованное 
общество уҡымышлы кешеләр ҡатламы 3. (сре
да, компания) ҡор, ара, даирә, компания, мәж
лес; в обществе друзей дуҫтар араһында (ҡорон
да); дурное общество әҙәпһеҙ кешеләр араһы; 
душа общества мәжлес(тең) күрке; взять в 
общество ҡорға алыу

ОБЩЕСТВОВЁД м\ разг. йәмғиәт белеме 
уҡытыусыһы

ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ с йәмғиәт тураһында 
фән, йәмғиәт белеме, йәмғиәтте өйрәнеү

ОБЩЕУПОТРЕБИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое бөтә
һе ҡуллана торған, дөйөм ҡулланылыштағы; об
щеупотребительное средство бөтәһе ҡуллана 
торған сара; общеупотребйтельное выражение 
дөйөм ҡулланылыштағы әйтем

ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, ая, ое бөтә ке 
шелек өсөн уртаҡ; общечеловеческие проблемы 
бөтә кешелек өсөн уртаҡ мәсьәләләр; общечело
веческие стремления бөтә кешелек өсөн уртаҡ 
ынтылыштар

быций, -ая, -ее 1. в разн. знач. дөйөм, 
ғөмүм, ғөмүми; общие недостатки дөйөм

етешһеҙлектәр; общее правило дөйөм ҡағиҙә; 
общий итог дөйөм йомғаҡ; общая стоимость 
дөйөм хаҡ; общие вопросы науки фәндең дөйөм 
мәсьәләләре; общее впечатление дөйөм тәьҫир 
2. уртаҡ; общая работа уртаҡ эш; общие йгры 
уртаҡ уйындар; общее имущество уртаҡ мөлкәт; 
общий интерес уртаҡ мәнфәғәт ♦ общее место 
бөтәһенә лә билдәле булған нәмә, күп сәйнәлгән 
нәмә; общее собрание дөйөм йыйылыш; в 
общем ғөмүмән алғанда; в общем и целом дөйөм 
алғанда; найти общий язык уртаҡ тел табыу; нет 
(не иметь) нйчего общего с кем-чем бер ниндәй 
ҙә уртаҡлығы булмау

бЫ ЦИНА и ОБЩЙНА ж 1. ист. община 
(элек берәй ер биләмәһендә халыҡтың цҙидара 
ойошмаһы)', городская общйна ҡала общинаһы; 
крестьянская общйна крәҫтиән общинаһы 
2 . (общество, организация) йәмғиәт, ойошма; 
религиозная община дини ойошма

ОБЩЙННЫЙ, -ая, -ое община ...ы; об
щинная земля община ере

ОБЩИПАТЬ сов. кого-что йолҡоу, йолҡоп 
бөтөү; общипать курицу тауыҡ йолҡоу 

ОБЩИПЫВАТЬ несоә. см. общипать 
ОБЩИТЕЛЬНОСТЬ ж аралашыусанлыҡ, ал

саҡлыҡ, кешегә ҡатнашыусан (аралашыусан) 
булыу

ОБЩИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое аралашыусан, ал
саҡ, асыҡ (кешегә ҡатнашыусан); общительный 
человек алсаҡ кеше

бБЩ НОСТЬ ж дөйөмлөк, уртаҡлыҡ, берлек; 
общность языка тел уртаҡлығы; общность 
взглядов ҡараштар берлеге; общность цели 
маҡсат уртаҡлығы

ОБЪ... приставка см. о ...
ОБЪЕДАТЬ несоә. см. объесть 
ОБЪЕДАТЬСЯ несоә. 1 . см. объесться 

2. страд, от объедать
ОБЪЕДЕНИЕ с; разг. (о чём-л. очень вкус

ном) ашап туймаҫлыҡ (туйғыһыҙ) тәмле булыу, 
телде йоторлоҡ тәмле булыу; пирог — прямо 
объедение бәлеш ашап туйғыһыҙ тәмле

ОБЪЕДИНЕНИЕ с 1. см. объединйть — 
объединять, объединиться объединяться; 
объединение сил көстәрҙе берләштереү 2. (орга
низация) берекмә, берләшмә; производственное 
объединение производство (етештереү) бе
рекмәһе; литературное объединение әҙәби бе 
рекмә; объединение профсоюзов профсоюздар 
берләшмәһе

ОБЪЕДИНЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от объ
единйть 2. прил. берләшкән, берләштерелгән; 
объединённое заседание берләштерелгән улты
рыш; Организация Объединённых Наций (ООН) 
Берләшкән Милләттәр Ойошмаһы (БМО)

ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое берләшеү 
...ы, берләштереү ...ы; объединительный съезд 
берләшеү съезы 
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ОБЪЯВЛЯТЬ
ОБЪЕДИНИТЬ сов. кого-что 1. берләште

реү, бергә ҡушыу; объединить малые хозяйства
бәләкәй хужалыҡтарҙы берләштереү 2 . туплау; 
объединйть силы көстәрҙе туплау

ОБЪЕДИНИТЬСЯ сов. 1. берләшеү, ҡушы
лыу, бер бөтөн булыу; два предприятия объеди 
нйлись ике предприятие ҡушылды; объеди
ниться в борьбе за мир тыныслыҡ өсөн көрәштә 
берләшеү 2. (сплотиться) берләшеү, тупланыу, 
берҙәм булыу

ОБЪЕДИНЙТЬ несов. см. объединйть 
ОБЪЕДИНЙТЬСЯ несов. 1. см. объеди

ниться 2. страд, от объединйть
ОБЪЁДКИ только мн. \ разг. ҡалдыҡ-боҫтоҡ, 

һыныҡ-мыныҡ
ОБЪЁЗД м 1. см. объезжать I, объездить — 

объезжать II; 2. (место) урау юл, урап үтә 
торған юл

ОБЪЁЗДИТЬ сов. 1. что (побывать всюду) 
әйләнеп (йөрөп, гиҙеп) сығыу; объездить всю 
страну бөтә илде гиҙеп сығыу 2. кого (приучить 
ходить в упряжке или под седлом) (менгегә, ек
кегә) өйрәтеү; объездить лошадь атты өйрәтеп 
алыу

О Б Ъ Е ЗД Н бЙ , -ая, -ое урау, (ситтән 
әйләнеп) үтмәле; объездной путь урау юл

ОБЪЁЗДЧИК м 1. (сторож) ҡарауылсы; 
лесной объездчик урман ҡарауылсыһы 2. (тот, 
кто занимается объездкой лошадей) ат өй
рәтеүсе

ОБЪЕЗЖАТЬ I несов. см. объехать 
ОБЪЕЗЖАТЬ II несов. см. объездить
ОБЪЁЗЖИЙ, -ая, -ее урау, алыҫ; объезжая 

дорога урау юл
ОБЪЁКТ м 1. в разн. знач. объект; объект 

восприятия төшөнөү объекты; объект наблю
дения күҙәтеү объекты; объект изучения өйрәнеү 
объекты; оборонный объект оборона объекты; 
сдать объект объектты тапшырыу; побывать на 
объекте объектта булыу 2. лингв, тултырыусы 

ОБЪЕКТИВ м объектив (оптик приборҙың 
бер өлөшө)', объектйв фотоаппарата фотоаппа
рат объективы

ОБЪЕКТИВИЗМ м 1. филос. объективизм, 
ялған объективлыҡ 2. см. объектйвность 2

ОБЪЕКТИВИСТ м объективист (объекти
визм яҡлы кеше)

ОБЪЕКТЙВНОСТЬ ж 1. филос. объектив
лыҡ; объектйвность внешнего мйра тышҡы донъ
яның объективлығы 2. (беспристрастность) ғә
ҙеллек, объективлыҡ, туралыҡ, рыяһыҙлыҡ; объ
ектйвность суждений фекерләүҙең объектив
лығы; объектйвность жюрй жюриҙың ғәҙеллеге 

ОБЪЕКТИВНЫЙ, -ая, -ое 1. филос. объек
тив; объектйвная реальность объектив ысынбар
лыҡ 2. (беспристрастный) ғәҙел, тоғро, тура, 
объектив; объектйвная оценка ғәҙел баһа; объек 
тйвное заключение объектив һығымта

ОБЪЕМ м; в разн. знач. күләм, дәүмәл, ки
мәл; объём куба кубтың дәүмәле; объём здания 
бинаның күләме; объём работ эш күләме; объём 
знаний белем кимәле; объём информации мәғлү 
мәт күләме; объём торговли сауҙа күләме; из
мерить объём дәүмәл(де) үлсәү; увелйчить объ
ём күләм арттырыу

ОБЪЕМИСТЫЙ, -ая, -ое разг. ҙур күләмле, 
бик ҙур; объёмистое произведение күләмле 
әҫәр; объёмистая чаша бик ҙур сеүәтә

ОБЪЕМНЫЙ, -ая, -ое 1. күләм ...ы; объём
ное измерение күләм үлсәме 2. күләм яғынан; 
объёмный анализ күләм яғынан анализ 3. разг. 
см. объёмистый ♦ объёмное изображение 
күләмде дөрөҫ сағылдырған һүрәт

ОБЪЁСТЬ сов. 1. что ян-яҡлап ашау, ти
рәләй (ситен) кимереү (кимереп сығыу); объесть 
кость һөйәкте тирәләй кимереү 2. кого; перен. 
(съев много, причинить ущерб) убып китеү, 
өлөшкә инеү; не объедят же нас убып китмәҫ
тәр әле

ОБЪЁСТЬСЯ сов. күп (артыҡ, ғарҡ булған
сы) ашау

ОБЪЁХАТЬ сов. кого-что 1. (проехать во
круг или стороной) урап (уратып, ситләтеп) 
үтеү; объехать болото һаҙлыҡты урап үтеү; 
объехать камень ташты ситләтеп үтеү 2. (ездя, 
побывать всюду) йөрөп (гиҙеп, әйләнеп) сығыу, 
ҡыҙырып сығыу; объехать всех знакомых бөтә 
таныштарҙы йөрөп сығыу 3. разг. (перегнать) 
үтеп (уҙып) китеү; объехать едущую впередй 
машйну алдағы машинаны уҙып китеү ♦ на ко
зе (на кривой и т.п.) не объедешь кого; прост. 
алдай алмаҫһың, тишек шүмәнгә ултырта ал
маҫһың

ОБЪЯВИТЬ сов. 1. что, о чём и с союзом 
“что" белдереү, иғлан итеү, әйтеү, биреү; 
объявйть благодарность рәхмәт белдереү; 
объявйть о начале занятий уҡыуҙар башланыу 
тураһында белдереү; объявйть приказ бойороҡ 
иғлан итеү; объявйть конкурс конкурс иғлан 
итеү; объявйть выговор шелтә биреү 2. кого- 
что, кем-чем, каким (официально признать) 
иғлан итеү, рәсми (рәүештә) белдереү; объявйть 
командйром командир тип иғлан итеү; объявйть 
собрание открытым йыйылышты асыҡ тип иғлан 
итеү 3. (официально заявить о начале чего-л.) 
иғлан итеү; объявйть войну һуғыш иғлан итеү; 
объявйть подпйску на газеты гәзиттәргә яҙы 
лыуҙы иғлан итеү

ОБЪЯВИТЬСЯ сов. килеп сығыу, табылыу; 
а вот и он объявйлся бына ул үҙе лә килеп 
сыҡты

ОБЪЯВЛЕНИЕ С 1. см. объявйть объяв 
лять 2. иғлан, белдереү; доска объявлений иғ
ландар таҡтаһы; повесить объявление белдереү 
элеп ҡуйыу

ОБЪЯВЛЙТЬ несов. см. объявйть
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ОБЪЯВЛЯТЬСЯ
ОБЪЯВЛЙТЬСЯ несов. 1. см. объявйться 

2. страд, от объявлять
ОБЪЯСНЕНИЕ с  1. см. объяснить объяс 

нять 2. (разговор) аңлашыу, һөйләшеү; объяс
нение с отцом атай менән аңлашыу; длйнное 
объяснение оҙаҡ һөйләшеү 3. обычно мн. (при
знание в чём-л.) аңлатма, төшөндөрмә; выслу
шать объяснения аңлатмаларға ҡолаҡ һалыу; 
принять объяснения аңлатмаларҙы ҡабул итеү; 
представить объяснения аңлатма яҙып биреү 
4. (указание на причину) сәбәп; разумное объ
яснение аҡыллы, төплө сәбәп ♦ объяснение в 
любвй мөхәббәтеңде белдереү (әйтеү)

ОБЪЯСНИМЫЙ, -ая, -ое аңлайышлы, аңла
тып була торған, аңлашыла торған; объяснймое 
желание аңлашыла торған теләк; его поведение 
легко объяснймо уның ғәҙәте еңел аңлашыла 

ОБЪЯСНЙТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое аңлатмалы, 
аңлатып (аңлатма) бирә торған; объяснительная 
записка аңлатмалы яҙма

ОБЪЯСНИТЬ сов. что аңлатыу, аңлатып 
(төшөндөрөп) биреү, төшөндөрөү; объяснйть 
правило ҡағиҙәне аңлатып биреү; объяснйть за
дачу мәсьәләне төшөндөрөү

ОБЪЯСНИТЬСЯ сов. 1. аңлашыу, һөйлә
шеү, һөйләшеп алыу; объяснйться по делу эш 
буйынса һөйләшеү 2. (стать понятным) аңла
шылыу, асыҡланыу, билдәле булыу; всё скоро 
объяснйлось бөтәһе лә тиҙҙән асыҡланды ♦ объ
яснйться в любвй мөхәббәтеңде белдереү 

ОБЪЯСНЙТЬ несов. см. объяснйть 
ОБЪЯСНЙТЬСЯ несов. 1. см. объяснйться 

2. (вести беседу) аңлашыу, һөйләшеү; объяс
няться жестами ым менән аңлашыу 3. чем аңла
тылыу, бәйләнгән булыу; это объясняется 
целым рядом трудностей был күп ҡаршылыҡ
тарға бәйләнгән 4. страд, от объяснять

ОБЪЙТИЕ с ҡолас, ҡосаҡ; раскрыть объятия 
ҡолас йәйеү; заключйть в объятия ҡосаҡҡа 
алыу; броситься в объятия ҡосаҡҡа ташланыу; 
в объятиях пламени ялҡын ҡосағында ♦ душйть 
в объятиях см. душйть; принять (встретить) с 
распростёртыми объятиями кого ҡуш ҡуллап 
ҡаршы алыу, ҡосаҡ йәйеп ҡаршылау

ОБЪЙТЬ сов.', книжн., у cm. см. обнять 
ОБЫВАТЕЛЬ м обыватель, тар ҡарашлы ир- 

ат; обывательница ж обыватель, тар ҡарашлы 
ҡатын-ҡыҙ (цҙ мәнфәгәтен генә кцҙәтецсе) 

ОБЫВАТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое обывателдәрсә, 
обывателдәргә хас; обывательские взгляды обы
вателдәрсә ҡараштар

ОБЫВАТЕЛЬЩИНА ж обывателлек, тар 
ҡарашлылыҡ

ОБЫГРАТЬ сов. 1. кого-что отоу, еңеп сы
ғыу; обыграть в шахматы шахмат уйынында 
еңеп сығыу 2. что\ разг. уйнап тауышын яҡ
шыртыу; обыграть скрйпку уйнап скрипканың 
тауышын яҡшыртыу 3. что\ разг. үҙ файҙаңа

ҡулланыу, файҙаланыу; обыграть ошйбку собе
седника әңгәмәсенең хатаһынан файҙаланыу 

ОБЫГРЫВАТЬ несов. см. обыграть
ОБЫДЕННОСТЬ ж ғәҙәтилек, ғәҙәттәгесә, 

ғәҙәти булғанлыҡ (булыу), көндәгесә булыу 
ОБЫДЕННЫЙ, -ая, -ое ғәҙәттәге, көндәге, 

ғәҙәти, һәр ваҡыттағы; обыденное явление ғә
ҙәти күренеш; обыденные заботы көндәге мәшә
ҡәттәр

ОБЫДЕНЩИНА ж көн дә ҡабатлана торған 
нәмә

ОБЫКНОВЕНИЕ с ғәҙәт, ғәҙәттәге тәртип; 
по обыкновению ғәҙәттәгесә; против обыкно
вения ғәҙәттәгегә ҡаршы; по своему обыкно
вению үҙенең ғәҙәте буйынса

ОБЫКНОВЕННО нареч. ғәҙәттә, ғәҙәтсә; 
обыкновенно он возвращается поздно ғәҙәттә 
ул һуң ҡайта

ОБЫКНОВЕННЫЙ, ая, ое 1. (постоян
ный, обычный) ғәҙәти, ғәҙәттәге, көндәлек; 
обыкновенное дёло ғәҙәттәге эш; обыкновенная 
жизнь көндәлек тормош 2. (заурядный) ябай, 
уртаса, ғәҙәти; обыкновенная история ғәҙәти 
ваҡиға; обыкновенный человек ябай кешебьыск м тентеү; произвестй обыск тентеү 
үткәреү

ОБЫСКАТЬ сов. 1. кого-что тентеү, тентеп 
сығыу; обыскать дом өйҙө тентеп сығыу 2. что 
(осмотреть всё) эҙләү, эҙләп (ҡарап, аҡтарып) 
сығыу; обыскать все карманы бөтә кеҫәләрен 
ҡарап сығыу; обыскать машйну машинаның эсен 
ҡарап сығыу

ОБЫСКИВАТЬ несов. см. обыскать
ОБЫЧАИ м йола, ғөрөф-ғәҙәт; старйнные 

обычаи боронғо йолалар; обычаи предков ата-ба
балар йолаһы; войтй в обычай йолаға әйләнеү ♦ 
в обычае кого-чего ғәҙәткә ингән (әйләнгән) 

ОБЫЧНО нареч. ғәҙәттә; как обычно 
ғәҙәтәгесә; днём он обычно работает көндөҙ ул 
ғәҙәттә эшләй

ОБЫЧНЫЙ, ая, ое 1. (постоянный, при
вычный) ғәҙәти, ғәҙәттәге, ҡәҙимге, һәр ваҡыт
тағы; обычный случай ғәҙәти хәл; обычный по
рядок һәр ваҡыттағы тәртип; на обычном месте 
ғәҙәттәге урында 2. (заурядный) ябай, уртаса, 
ғәҙәти; дом был обычный ой уртаса ине; самая 
обычная девочка иң ябай ҡыҙ ♦ обычное право 
йола буйынса килгән хоҡуҡ, йола хоҡуғы

ОБЮРОКРАТИТЬСЯ сов. бюрократлашыу, 
бюрократҡа әйләнеү

ОБЯЗАННОСТЬ ж бурыс, вазифа, йөкләмә; 
права и обязанности хоҡуҡтар һәм вазифалар; 
служебные обязанности вазифа (вазифа буйын
са) бурыстар(ы); исполняющий обязанности ди
ректора директор вазифаһын башҡарыусы; 
мелкие обязанности ябай бурыстар ♦ вменйть в 
обязанность бурыс итеп ҡуйыу, йөкмәтеү 
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ОВСЯНКА
ОБЯЗАННЫЙ, -ая, -ое 1. с неопр. тейеш, 

тейешле; я обязан помочь вам мин һеҙгә ярҙам 
итергә тейеш(мен) 2. кому-чему, чем бурыслы; я 
вам очень обязан мин һеҙгә бик бурыслымын; 
быть вечно обязанным кому-л. берәйһенә ғүмер 
буйы бурыслы булыу

ОБЯЗАТЕЛЬНО нареч. һис һүҙһеҙ, мотлаҡ, 
мотлаҡан (һис шикһеҙ); обязательно сделаю 
мотлаҡ эшләрмен; обязательно приходите
мотлаҡ килегеҙ

ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ж  мәжбүрилек, һис 
һүҙһеҙ тейешлек, кәрәклек

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое 1. мотлаҡ, 
мәжбүри; обязательное условие мотлаҡ шарт; в 
обязательном порядке мотлаҡ рәүештә 2. ярҙам 
итергә әҙер, ярҙамсыл, һүҙендә тора торған; обя
зательный человек ярҙамсыл кеше

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО С 1. йөкләмә, бурыс, вә
ғәҙә; взять обязательство йөкләмә алыу 2. эк. 
(денежный заёмный документ) йөкләмә (обли
гацияның бер төрө)

ОБЯЗАТЬ сов. кого-что 1. йөкмәтеү, йөклә
теү, мәжбүр (талап) итеү; обязать выехать в 
срок ваҡытында сығып китеүҙе талап итеү 
2. (вызвать чувство признательности, благо
дарности) ҡәнәғәтләндереү, хөрмәт тойғоһо 
тыуҙырыу, бурыслы иттереү; этим вы меня 
очень обяжете бының менән һеҙ мине бик бу
рыслы иттерәһегеҙ

ОБЯЗАТЬСЯ сов. йөкләмә (өҫкә) алыу, һүҙ 
биреү; обязался приехать килергә һүҙ бирҙе; 
обязаться досрочно выполнить работу эште 
ваҡытынан алда эшләп бөтөрөргә йөкләмә алыу 

ОБЙЗЫВАТЬ несов. см. обязать 
ОБЙЗЫВАТЬСЯ несов. см. обязаться 
ОВАЛ м (фигура) овал, оҙонса түңәрәк; (о 

лице) һыҙат, һыҙатланыш; овал лица йөҙҙөң һы
ҙатланышы

ОВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое овал ...ы, оҙонса, оҙон
са түңәрәк; овальный стол оҙонса түңәрәк өҫтәл; 
овальное блюдо оҙонса тәрилкә

ОВАЦИЯ ж алҡыш, көслө ҡул сабыу; бур
ные овации көслө алҡыштар; встретить овацией 
алҡыш менән ҡаршы алыу 

ОВДОВЁТЬ сов. тол ҡалыу 
бВ ЕН  м\ астр. Ҡуҙы (йондоҙлоҡ)
ОВЕС м һоло; сеять овёс һоло сәсеү 
ОВЁЧИЙ, -ья, -ье һарыҡ ...ы; овечья шерсть 

һарыҡ йөнө; овечий сыр һарыҡ һөтөнән яһалған 
сыр ♦ волк в овечьей шкуре һарыҡ тиреһенә 
төрөнгән бүре

ОВЁЧКА ж 1. уменьш.-ласк. от овца 2. пе- 
рен. йыуаш кеше, йыуаш; прикйнуться овёчкой 
йыуаш булып ҡыланыу

ОВЕЩЕСТВИТЬ сов. что; книжн. матди- 
лаштырыу, матди хәлгә килтереү; овеществить 
труд в товаре эште тауарҙа матдилаштырыу

ОВЕЩЕСТВЙТЬСЯ сов.', книжн. матдила- 
шыу, матди хәлгә килеү

ОВЕЩЕСТВЛЁНИЕ с см. овеществить, ове
ществиться

ОВЕЩЕСТВЛЙТЬ несов. см. овеществйть 
ОВЕЩЕСТВЛЙТЬСЯ несов. см. овещест

виться
ОВЁЯТЬ сов. кого-что, чем 1. (обдать 

струёй воздуха, ветра и т.д.) бәреү, иҫеү, 
бәреп (иҫеп) ебәреү; овеяло холодным ветром 
һалҡын ел иҫеп ебәрҙе 2. перен. күмеү, солғау; 
овеять славой данға күмеү 

овйн м әүен
ОВЛАДЕВАТЬ несов. см. овладеть 
ОВЛАДЕНИЕ с см. овладеть; овладение 

техникой техникаға эйә булыу
ОВЛАДЕТЬ сов. 1. кем-чем алыу, ҡулға тө

шөрөү, баҫып алыу, эйә булыу; овладеть горо
дом ҡаланы баҫып алыу; овладеть имущест
вом милеккә эйә булыу 2. кем-чем буйһондо
роу, ҡулға алыу, үҙенә ҡаратыу; овладеть 
лошадью атты үҙенә буйһондороу; овладеть 
вниманием слушателей тыңлаусыларҙы үҙенә 
ҡаратыу 3. кем солғап (биләп) алыу, батыу, 
баҫыу, сумыу; им овладела радость уны ҡыуа
ныс солғап алды 4. чем үҙләштереү, эйә бу
лыу; овладеть знаниями белемгә эйә булыу; 
овладеть новой специальностью яңы һәнәргә 
эйә булыу ♦ овладеть собой үҙеңде ҡулға 
алыу

бвод м күгәүен; (бычий) уҡра; (лошади
ный) бөгәләк, бөгәлсән; (овечий) рәшә

ОВОЩ ЕВбД м йәшелсәсе, йәшелсә үҫтереүсе 
ОВОЩ ЕВбДСТВО с йәшелсәселек 
ОВОЩЕВЙДЧЕСКИЙ, -ая, -ое йәшелсәсе 

лек ...ы; овощеводческое хозяйство йәшелсәсе
лек хужалығы

ОВОЩ ЕМбЙКА ж йәшелсә йыуғыс 
ОВОЩЕРЁЗКА ж йәшелсә турағыс 
ОВОЩЕХРАНЙЛИЩЕ с йәшелсә һаҡлағыс 

(һаҡлау урыны)
бвощи мн. (ед. бвощ м) йәшелсә; ранние 

бвощи иртә (өлгөрә торған) йәшелсәләр; суп из 
овощей йәшелсә ашы; свёжие бвощи яңы йәшел
сә ♦ всякому овощу своё время һәр эштең үҙ 
ваҡыты бар

ОВОЩ НбЙ, -ая, -ое йәшелсә ...ы; овощной 
магазйн йәшелсә магазины; овощные консервы
йәшелсә консерваһы

ОВРАГ м  йырын, йырынты, соҡор; глубокий 
овраг тәрән соҡор; дно оврага йырын төбө

ОВРАЖИСТЫИ, -ая, -ое йырынлы, йырын
тылы, соҡор-саҡырлы; овражистая местность 
соҡор-саҡырлы урын 

овобг м\ ҡара һоло 
ОВСЙНИЦА ;/ с һолобаш (цлән)
ОВСЙНКАI ж; разг. 1. (крупа) һоло ярмаһы 

2. (каша) һоло бутҡаһы



ОВСЯНКА
ОВСЙНКА II л  : (птица) һоло турғайы; ка

мышовая овсянка ҡамыш турғайы; овсянка лу
говая һылыуҡас турғай

ОВСЯНбЙ и ОВСЙНЫЙ, -ая, -ое һоло ...ы; 
овсяное поле һоло баҫыуы

ОВЦА ж һарыҡ; (с момента прекращения 
сосания до второго окота) бәрән һарыҡ; (после 
второго окота до третьего) шешәк һарыҡ; 
(пропустившая очередной окот) тыу һарыҡ; 
тонкорунная овца нәҙек йөнлө һарыҡ; кур
дючная овца ҡуй, ҡуй һарығы; каракулевая ов
ца ҡаракүл һарығы

ОВЦЕБЫК м һарыҡ-үгеҙ, мускуслы үгеҙ 
(Американың Арктика өлөшөндә һәм Гренлан- 
дияла йәшәй торган, цгеҙгә лә, һарыҡ тәкәһенә 
лә оҡшаган ҡуш тояҡлы, һалбыр йөнлө, имсәк
ле хайуан)

ОВЦЕВбД м һарыҡсылыҡ белгесе 
ОВЦЕВбДСТВО с һарыҡсылыҡ; заниматься 

овцеводством һарыҡсылыҡ менән шөғөлләнеү 
ОВЦЕВбДЧЕСКИЙ, -ая, -ое һарыҡсылыҡ 

...ы; овцеводческий совхоз һарыҡсылыҡ совхозы 
ОВЦЕМАТКА ж; разг. инә һарыҡ 
ОВЦЕФЁРМА ж һарыҡ фермаһы 
ОВЧАР м һарыҡ ҡараусы 
ОВЧАРКА ж овчарка (эт тоҡомо) 
ОВЧАРНЯ ж һарыҡ аҙбары 
ОВЧИНА ж иләнгән һарыҡ тиреһе 
ОВЧИНКА ж; уменъш. от овчйна ♦ овчйнка 

выделки не стоит бер тинлек ҡуян — ун тинлек 
зыян, эшләгән ялы ла юҡ; небо с овчйнку (в ов- 
чйнку) показалось см. небо

овчинный, -ая, -ое һарыҡ тиреһенән те
гелгән; овчйнный тулуп һарыҡ тиреһенән те
гелгән толоп

ОГАРОК м май шәм төпсөгө (ҡалдығы) 
ОГИБАТЬ несоә. см. обогнуть 
ОГЛАВЛЕНИЕ с йөкмәтке, бүлектәр исемле

ге; оглавление сборника йыйынтыҡтың йөк
мәткеһе

ОГЛАДИТЬ сов. һыйпау, һыйпап алыу; 
огладить кошку бесәйҙе һыйпап алыу

ОГЛАСИТЬ сов. что 1. иғлан итеү, уҡыу, 
уҡып ишеттереү, халыҡҡа белдереү; огласйть ре
шение ҡарарҙы уҡыу; огласйть приказ бойороҡто 
халыҡҡа белдереү 2. яңғыратыу; огласйть лес 
крйками ҡысҡырып урман яңғыратыу 3. у cm. 
(разгласитъ) фаш итеү, асыу, асып һалыу, фаш
лау; огласйть чужую тайну кеше серен асыу 

ОГЛАСИТЬСЯ сов. 1. яңғырау, яңғырап то
роу; поляна огласйлась песнями аҡлан йырҙарҙан 
яңғырап торҙо 2. уст. (разгласиться) асылыу, 
фаш ителеү; тайна огласйлась сер асылды

ОГЛАСКА ж фаш булыу (ителеү), фашла
ныу; дело получйло огласку эш фашланды; из
бежать огласки фаш ителмәү (ителмәй ҡалыу) 

ОГЛАШАТЬ несов. см. огласйть

ОГЛАШАТЬСЯ несоә. 1. см. огласйться
2. страд, от оглашать 

ОГЛАШЕНИЕ с см. огласйть 1, 3 
о г л б ь л я  ж  тәртә; оглобли телеги арба тәр

тәләре
ОГЛбХНУТЬ сов. һаңғырауланыу 
ОГЛУШАТЬ несоә. см. оглушйть
ОГЛУШИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое ҡолаҡ тон 

дорғос (ярғыс), шаңғытҡыс; оглушйтельный 
взрыв ҡолаҡ тондорғос шартлау

ОГЛУШИТЬ сов. кого-что 1. һаңғыраулан- 
дырыу, ҡолаҡ тондороу; взрыв оглушйл его 
шартлау ҡолағын тондорҙо 2. (лишитъ созна
ния) (башына һуғып) иҫәңгерәтеү, миңрәтеү, 
һуштан яҙҙырыу, шаңғытыу; оглушйть ду- 
бйнкой суҡмар менән иҫәңгерәтә һуғыу; оглу
шйть рыбу балыҡ шаңғытыу 3. перен., разг. 
(ошеломитъ) хайран (аптырашта) ҡалдырыу; 
оглушйть быстротой тиҙлек менән хайран ҡал
дырыу; оглушйть известием (яңылыҡ) хәбәр 
менән аптырашта ҡалдырыу

ОГЛЯДЁТЬ сов. кого-что күҙ йөрөтөп 
сығыу, ҡарап (байҡап) сығыу; оглядеть комнату 
бүлмәгә күҙ йөрөтөп сығыу

ОГЛЯДЕТЬСЯ сов. 1. ҡараныу, ҡаранып 
алыу, ҡараштырыу; оглядеться вокр5т тирә- 
яҡҡа ҡараныу; оглядеться в зеркало үҙеңде 
көҙгөнән ҡарап алыу 2. разг. (привыкнуть к 
темноте) (ҡараңғыға) күҙ күнегеү (өйрәнеү)
3. перен. (освоиться) күнегеү, өйрәнеү, күнегеп 
(өйрәнеп) китеү; оглядеться в новом коллектйве 
яңы коллективҡа күнегеп китеү

ОГЛЙДКА ж см. оглянуться — оглядывать
ся ♦ без оглядки: 1) алды-артты ҡарамай
(ҡарап тормай), артҡа боролоп ҡарамайынса; 
бежать без оглядки артҡа боролоп ҡарамай са
быу; 2) абайламайынса, алды-артты ҡарамай 
(ҡарап тормай); 3) уйламай-нитмәй, уйлап тор
май; верить без оглядки уйламай-нитмәй ыша
ныу; с оглядкой һаҡлыҡ менән, абайлап, алды- 
артты ҡарап; действовать с оглядкой һаҡлыҡ 
менән эш итеү

ОГ ЛЙДЫВАТЬ несов. см. оглядеть 
ОГЛЙДЫВАТЬСЯ несов. 1 .см. оглядеться 1, 

оглянуться 2. на кого-что и без доп.; перен., 
разг. абай (һаҡ) булыу, берәйһенә ҡарап эш итеү 

оглянуться сов. 1. прям., перен. (посмо
треть назад) әйләнеп (боролоп) ҡарау; он огля
нулся ул әйләнеп ҡараны 2. разг. (посмотреть 
вокруг себя) тирә-яҡҡа ҡараныу, ҡаранып 
алыу ♦ не успеешь (не успел) оглянуться, как 
күҙ асып йомғансы

ОГНЕ... урыҫ телендәге ҡушма һщҙәрҙең 
“ут" мәгәнәһен аңлатҡан беренсе өлөшө, мәҫ., 
огнезащитный уттан һаҡлай торған

ОГНЕВКА ж 1. (бабочка) күбәләк; огнёвка 
капустная кәбеҫтә күбәләге; огнёвка зерновая 
орлоҡ күбәләге 2. (лисица) ҡыҙыл төлкө 
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огонь
ОГНЕВОЙ, -ая, -ое 1. утта, ут менән; огне

вая сушка утта киптереү 2. ут төҫлө, ялҡын 
төҫөндәге; огневой флаг ут төҫлө флаг; огневые 
рябйны ялҡын төҫөндәге миләштәр 3. ут ...ы, 
атыу ...ы; огневая атака ут һөжүме; огневая 
подготовка атыу әҙерлеге ♦ огневая позиция 
атыу позицияһы; огневые средства атыу ҡорал
дары; огневая точка ут нөктәһе

ОГНЕДЫШАЩИЙ, -ая, -ее ут сәскән 
(сәсрәткән), ут бөркөп торған; огнедышащий 
дракон ут бөркөп торған аждаһа

ОГНЕМЕТ м; әоен. огнемет, ут асҡыс 
(бөрккөс)

Ог н е н н ы й , -ая, -ое 1. ут ...ы, ялҡын ...ы; 
огненный столб ялҡын бағанаһы; огненные язы
кй ялҡын телдәре 2. ут төҫлө (төҫөндәге), ут 
ҡыҙыл, ҡып-ҡыҙыл; огненное небо күк йөҙө 
ҡып-ҡыҙыл; огненный цветок ҡып-ҡыҙыл сәскә 
3. ялҡынлы, дәртле, янып торған; огненные гла
за ялҡынлы күҙҙәр; огненное воображение 
дәртле хыял; огненные слова ялҡынлы һүҙҙәр 

ОГНЕОПАСНЫЙ, -ая, -ое тиҙ ҡабыныусан, 
янғындан (уттан) ҡурҡыныслы; огнеопасная 
жидкость тиҙ ҡабыныусан шыйыҡса

ОГНЕПОКЛОННИК м утҡа табыныусы 
(кеше)

ОГНЕПОКЛОННИЧЕСТВО и ОГНЕПОК 
лбнство с утҡа табыныу

ОГНЕПРИПАСЫ только мн. атыу кәрәк- 
ярағы (туп, патрон, бомба һ.б.)

ОГНЕСТОЙКИЙ, -ая, -ое утҡа сыҙамлы, ян
май торған; огнестойкие сооружения утҡа 
сыҙамлы ҡоролмалар

ОГНЕСТОЙКОСТЬ ж утҡа сыҙамлылыҡ, 
утҡа сыҙамлы булыу, утҡа янмау (бирешмәү) 

ОГНЕСТРЕЛЬНЫЙ, ая, ое 1. атыу ...ы, 
ата торған; огнестрельное оружие атыу ҡоралы 
2. пуля ...ы, снаряд ярсығы ...ы; огнестрельная 
рана пуля (снаряд ярсығы) яраһы 

ОГНЕТУШЙТЕЛЬ м ут һүндергес 
ОГНЕУПОРНОСТЬ ж утҡа сыҙамлылыҡ, 

утҡа сыҙамлы булыу
ОГНЕУПОРНЫЙ, -ая, -ое утҡа сыҙамлы; ог

неупорный кирпйч утҡа сыҙамлы кирбес
ОГНЕУПбРЫ только мн. утҡа сыҙамлы ма

териалдар
ОГНИВО с саҡматаш, саҡмаҡорос 
ОГНИЩЕ с 1. ут (усаҡ) урыны 2. яныҡ, 

көйөк (урманын ҡырҡып, яндырып, һөрөцгә 
билдәләнгән урын)

ОГб и о-го-гб межд. (выражает удивле
ние, восхищение, одобрение и т.д.) ай-һай, һай- 
һай, эй, әһә; ого, как ты вырос һай-һай, ҡай
һылай үҫкәнһең

ОГОВАРИВАТЬ несов. см. оговорить 
ОГОВАРИВАТЬСЯ несов. 1. см. огово

риться 2. страд, от оговаривать

ОГО ВбР м; разг. яла
ОГОВОРИТЬ сов. 1. кого-что; разг. яла 

яғыу, кеше өҫтөнән һөйләү; оговорйть на до
просе допроста кеше өҫтөнән һөйләү 2. что ал
дан һөйләшеп ҡуйыу; оговорйть срок работы эш 
срогын алдан һөйләшеп ҡуйыу 3. что (сделать 
оговорку) аңлатма биреү, иҫкәрмә яһау; огово
рйть своё несогласие риза булмауыңа аңлатма 
биреү

ОГОВОРИТЬСЯ сов. 1. иҫкәртеп (әйтеп) ки
теү; я должен оговориться мин иҫкәртеп китергә 
тейешмен 2. (ошибиться в речи) яңылыш әйтеп 
ҡуйыу (ебәреү), яңылыш һүҙ ысҡындырыу; ого
вориться второпях ашығыслыҡ менән яңылыш 
әйтеп ҡуйыу

ОГОВОРКА ж  1. (замечание к сказанному) 
төҙәтмә, өҫтәмә; с оговорками (ҡайһы бер) төҙәт
мәләр менән 2. (обмолвка) яңылыш (әйтелгән) 
һүҙ, һүҙ хатаһы; случайная оговорка осраҡлы 
һүҙ хатаһы

ОГОЛЁНИЕ С С М .  ОГОЛИТЬ, ОГОЛИТЬСЯ

ОГОЛЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от оголйть
2. прил. яланғас, шәрә; оголённая голова ялан
ғас баш 3. прил. яланғас, ҡола, япраҡһыҙ, үлән
һеҙ; оголённое поле ҡола ялан; оголённые де
ревья яланғас ағастар 4. прил. яланғас, тышһыҙ, 
тышы һыҙырып алынған; оголённый провод 
яланғас сым

ОГОЛИТЬ сов. 1. кого-что асыу; оголйть 
плёчи иңбаштарҙы асыу 2. что яланғасланды
рыу, яланғас (шәрә) ҡалдырыу; ветер оголил 
деревья ел ағастарҙы яланғасландырҙы 3. что 
яланғаслау, ҡапһыҙ (тышһыҙ, асыҡ) ҡалдырыу; 
оголйть провод сымды асыҡ ҡалдырыу 4. что 
(вынуть из ножен) һурыу, һурып алыу 5. что 
асыу, асыҡ (һаҡһыҙ) ҡалдырыу; оголйть фланг 
флангыны асыҡ ҡалдырыу

ОГОЛИТЬСЯ сов. 1. (обнажиться) асылыу, 
асыҡ (яланғас) ҡалыу 2. яланғасланыу (шәрә 
ҡалыу); деревья уже оголились ағастар яланғас
ланған инде 3. (стать видимым) яланғасланыу, 
тышһыҙ (асыҡ) ҡалыу, асылыу; провод ого
лился сым асыҡ ҡалған 4. (стать открытым 
для врага) асыҡ (һаҡһыҙ) ҡалыу; лйния фронта 
оголилась фронт һыҙығы асыҡ ҡалды

о г о л т е л ы й , -ая, -ое разг. шашынған, ҡо
торонған; оголтелый враг ҡоторонған дошман 

ОГОЛЙТЬ несов. см. оголйть 
оголйться несов. 1. см. оголйться 

2. страд, от оголйть
ОГОНЕК м 1. уменьш.-ласк. от огонь 2. пе- 

рен. дәрт, сатҡы; работать с огоньком дәрт ме
нән эшләү 3. (свет, пятно света, блеск глаз) ут 
яҡтыһы; не видно ни огонька бер ут яҡтыһы ла 
күренмәй ♦ зайтй (забежать) на огонёк үтеп ба 
рышлай кереү, тәҙрәнән ут күреп кереү

огбнь м ; в разн. знач. ут; огбнь в пени ме- 
йестәге ут; развести огбнь ут яндырыу (ҡабы-



ОГОРАЖ ИВАТЬ
ҙыу); огонь любвй ғишыҡ уты; огнй города ҡала 
уттары; открыть огонь ут асыу; лйния огня ут
һыҙығы; не человек, а огонь торғаны менән ут 
кеше инде ♦ в огне: 1) янып барыу; голова в ог
не башым янып бара; 2) һуғыш, ут (алыш) эсен
дә; быть целый день в огне көнө буйы ут эсендә 
булыу; в огонь и воду (готов, пойду и т.д.) 
бөтәһенә лә әҙер (булыу); из огня да в полымя 
уттан алып һыуға ташлау; бер бәләнән ҡотолоп, 
икенсеһенә эләгеү; между двух огней ике ут 
араһында; огнём и мечбм ҡырып-үлтереп, ут һәм 
ҡылыс менән; бояться как огня уттан ҡурҡҡан
дай ҡурҡыу; играть (шутйть) с огнём ут менән 
уйнау; пройтй огонь и воду (и медные трубы) 
ут-һыу кисеү, донъяның әсеһен-сөсөһөн татыу 

ОГОРАЖИВАТЬ н ес о в . см. огородйть 
ОГОРАЖИВАТЬСЯ н ес о в . 1. см. огоро- 

дйться 2. ст р а д , от  огораживать 
О ГО РбД м йәшелсә баҡсаһы 
ОГОРОДИТЬ с о в . кәртәләү, ҡоймалау, иха- 

талау, кәртәләп (ҡоймалап) алыу, кәртә (ҡойма) 
тотоу; огородйть участок участканы кәртәләп 
алыу

ОГОРОДИТЬСЯ с о в . кәртәләнеү, ҡоймала- 
ныу, ихаталаныу, кәртә (ҡойма) тотолоу

ОГОРбДНИК м йәшелсәсе, йәшелсә баҡса
һында эшләүсе

ОГОРбДНИЧАТЬ н есов .', р а з г .  йәшелсә 
үҫтереү, йәшелсәселек менән шөғөлләнеү

ОГОРбДНИЧЕСТВО с  йәшелсә үҫтереү, 
йәшелсәселек

ОГОРбДНЫ Й, -ая, -ое баҡса ...ы, йәшелсә 
баҡсаһы ...ы; огородные растения йәшелсә 
баҡсаһы үҫемлектәре

ОГОРбШ ИТЬ с о в . к о го -ч т о ; р а з г .  аптыраш
та ҡалдырыу, шаҡ ҡатырыу, аптыратыу; ого
рошить вопросом һорау биреп аптыратыу 

ОГОРЧАТЬ н ес о в . см. огорчйть 
ОГОРЧАТЬСЯ н ес о в . см. огорчйться 
ОГОРЧЁНИЕ с кәйеф китеү (ҡырылыу), 

көйөнөс, йән әсеү, әсенеү, борсолоу; пережйть 
много огорчений күп кенә борсолоуҙар кисереү 

ОГОРЧЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от  огор
чйть 2. прил. әсенгән, борсоулы; огорчённый 
вид борсоулы йөҙ

ОГОРЧИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое әсендерә (бор
солдора) торған, борсоулы, көйөндөргәс; огор
чительное известие көйөндөргәс хәбәр

ОГОРЧИТЬ с о в . к о го -чт о  күңелһеҙләндереү, 
кәйефте ҡырыу, көйөндөрөү, әсендереү, йән әсе
теү; огорчйть свойм поведением к ого -л . б е р ә й 
һ ен ең  үҙеңдең тәртибең менән кәйефен ҡырыу 

ОГОРЧИТЬСЯ с о в . әсенеү, йән әсеү, борсо
лоу, көйөнөү; не огорчайся әсенмә, көйөнмә 

ОГРАБИТЬ с о в . талау, талап (тартып) алыу 
ОГРАБЛЁНИЕ с см. ограбить 
ОГРАДА ж  ҡамау, кәртә, ҡойма; каменная 

ограда таш ҡойма

ОГРАДИТЬ с о в . 1. чт о  кәртәләү, ҡоймалау, 
кәртә (ҡойма) тотоу 2. к о го -ч т о ; п ер ен . ҡурса
лау, ҡурсыу, әрсәләү; оградйть от нападок бәй
ләнеүҙәрҙән әрсәләү; оградйть от волнений к о 
го -л . б ер әй һ ен  тулҡынланыуҙан һаҡлау 

ОГРАЖДАТЬ н ес о в . см. оградйть 
ОГРАЖДЁНИЕ с 1. см. оградйть ограж 

дать 2. (о г р а д а ) ҡамау, ҡойма, кәртә 
ОГРАНИВАТЬ н ес о в . см. огранйть 
ОГРАНИТЬ с о в . чт о  тирәсләү, ҡырлау, ҡыр 

яһау; огранйть вазу вазаны тирәсләү
ОГРАНИЧЕНИЕ с  1. см. огранйчить 2. сик 

ләү, сик ҡуйыу, сикләмә; отмена ограничений 
сикләүҙәрҙе бөтөрөү

ОГРАНИЧЕННОСТЬ ж  1. сикләнгәнлек,
сикле (аҙ) булыу; ограниченность денежных 
средств аҡсаның аҙ булыуы 2. п ер ен . тарлыҡ, 
тар ҡарашлы булыу, һайлыҡ; огранйченность 
ума аҡыл һайлығы

ОГРАНИЧЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от  огра
нйчить 2. прил. сикләнгән, сикле; огранйченные 
возможности сикле мөмкинлектәр; огранйченный 
срок аҙ срок 3. прил.] п ерен . тар (һай) ҡарашлы; 
огранйченный человек тар ҡарашлы кеше

ОГРАНИЧИВАТЬ н ес о в . 1. см. огранйчить 
2. чт о (я в л я т ь ся  п р ед ел о м )  сикләү, сик булып 
тороу

ОГРАНИЧИВАТЬСЯ н ес о в . 1. см. огранй- 
читься 2. ст р а д , от  огранйчивать

ОГРАНИЧИТЕЛЬ м сикләгес; ограничитель 
тока ток сикләгесе

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое сикләү (се), 
сикләй торған, сик ҡуя торған; ограничительные 
меры сикләү саралары

ОГРАНИЧИТЬ с о в . к о го -ч т о  сикләү, тыйыу, 
сик ҡуйыу; огранйчить себя в  чём -л . б ер ә й  
н әм әлә  үҙеңде сикләү

ОГРАНИЧИТЬСЯ с о в . 1. (у д о в о л ь с т в о в а т ь 
ся  чем -л .) ҡәнәғәтләнеү 2. (с вест и сь  к ч ем у -л .)  
ҡайтып ҡалыу, бөтөү, сикләнеү; огранйчиться 
выговором шелтә биреү менән сикләнеү

ОГРЁХ м 1. сей ҡалдырылған (эшкәртелмә
гән) урын; пахать без огрёхов сей ҡалдырмай 
һөрөү 2. п рост , (н ед о д е л к а )  сей эш, сейле-беш
ле эш

ОГРбМНЫ Й, -ая, -ое бик (ғәйәт, сикһеҙ) 
ҙур; огромное здание бик ҙур бина; огромное 
влияние ғәйәт ҙ^р йоғонто

ОГРУБЁЛЫИ, -ая, -ое тупаҫланған, ҡытыр
шыланған; огрубелые руки ҡытыршыланған 
ҡулдар

ОГРУБЁТЬ с о в . 1. ҡатып китеү, шыраула
ныу, ҡытыршыланыу; кожа огрубела тире ҡы
тыршыланды 2. ( о  ч е л о в е к е )  тупаҫланыу 

ОГРЫЗАТЬСЯ н ес о в . см. огрызнуться 
ОГРЫЗНУТЬСЯ с о в . 1. (о  с о б а к е )  ырылдап 

ҡуйыу (алыу) 2. п ер ен ., р а з г .  ( гр у б о  от вет и т ь )  
ырылдап ҡуйыу, тупаҫ яуап биреү 
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ОГРЫЗОК м; разг. 1. ҡалдыҡ, кимерек; ог
рызок яблока алма ҡалдығы 2. киҫәк, төпсөк; 
огрызок карандаша ҡәләм төпсөгө

ОГУЗОК м 1. (мясо) һум ит, бот ите 2. (шку
ра) арт һандың тиреһе

ОГУЛОМ нареч.; разг. тикшермәй-нитмәй, 
(бөтәһен) бергә, бер юлы; винйть всех огулом 
барыһын бергә ғәйепләү

ОГУЛЬНЫЙ, -ая, -ое разг. 1. нигеҙһеҙ, дә
лилһеҙ; огульное обвинение дәлилһеҙ ғәйепләү 
2. барыһына бер төрлө; огульная характерйсти- 
ка всего крестьянства крәҫтиәндәрҙең барыһына 
бер төрлө характеристика 

ОГУРЁЦ м ҡыяр
ОГУРЁЧНЫЙ, -ая, -ое ҡыяр ...ы; огуречные 

семена ҡыяр орлоғо; огуречный рассол ҡыяр 
тоҙламаһы

бД А  ж; лит. мәҙхиә, маҡтау шиғыры 
ОДАЛЖИВАТЬ несов. см. одолжить 
ОДАЛИСКА ж кәнизәк, һөйәркә 
ОДАРЕННОСТЬ л  с һәләтлелек, талантлылыҡ 
ОДАРЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от одарйть 

2. прил. һәләтле, талантлы; одарённый поэт 
һәләтле шағир

ОДАРИВАТЬ несов. см. одарйть
ОДАРИТЬ сов. кого-что, чем 1. бүләкләү, 

бүләк биреү; одарйть детей игрушками бала 
ларҙы уйынсыҡтар менән бүләкләү 2. перен. би
реү, күп итеп биреү; природа одарйла его умом 
тәбиғәт уға аҡыл биргән

ОДАРЙТЬ несов. см. одарйть 
ОДЕВАТЬ несов. 1. см. одёть 2. кого-что 

кейендереү; одевать ребёнка со вкусом баланы 
зауыҡ менән кейендереү

ОДЕВАТЬСЯ несов. 1. см. одеться 2. кейе
неү, кейенә белеү, кейенеп йөрөү; одеваться 
просто ябай (ғына) кейенеп йөрөү; одеваться с 
иголочки уҡтан-суҡтан (зауыҡ менән) кейенеү; 
уметь одеваться кейенә белеү 3. страд, от 
одевать

ОДЁЖДА ж 1. кейем, кейем-һалым, өҫ-баш; 
верхняя одёжда өҫкө кейем; летняя одежда 
йәйге кейем; следйть за одеждой өҫ-башты 
ҡарау; обновйть одёжду өҫ-башты бөтәйтеү 
2. спец, (покрытие, облицовка) япма, ҡаплама 

ОДЕЖКА ж; разг., уменьш. от одёжда 1 ♦ 
по одёжке протягивай ножки юрғаныңа ҡарап 
аяғыңды һуҙ

ОДЕКОЛбН м одеколон 
ОДЕЛИТЬ сов. кого-что, чем өлөш сығарыу, 

биреп (өләшеп) сығыу
ОДЕЛЙТЬ несов. см. оделйть 
ОДЕРГИВАТЬ несов. см. одёрнуть 
ОДЕРЕВЕНЁЛОСТЬ ж ҡатып ҡалыу, ағас 

кеүек булыу, аяҡ-ҡул ойоу
ОДЕРЕВЕНЁЛЫЙ, -ая, -ое ағас кеүек 

ҡатҡан, ҡатып ҡалған; одеревенелый стебель

один
ҡатып ҡалған һабаҡ; одеревенелые пальцы ағас 
кеүек ҡатҡан бармаҡтар

ОДЕРЕВЕНЁТЬ сов. ағас кеүек ҡатыу, 
ҡатып ҡалыу, аяҡ-ҡул ойоу; одеревенеть от 
холода һыуыҡтан ҡатып ҡалыу

ОДЕРЖАТЬ: одержать верх өҫкә сығыу, өҫ
төнлөк алыу; одержать победу еңеү, еңеп сығыу 

ОДЕРЖИВАТЬ несов. см. одержать 
ОДЕРЖ ЙМОСТЬ ж мауығыу, ныҡ би

релгәнлек
ОДЕРЖЙМЫЙ, -ая, -ое 1. ныҡ (артыҡ) би

релгән; одержймый страхом ҡурҡыуға ныҡ би
релгән; одержймый страстью к науке фәнгә мө 
киббән бирелгән 2 . ныҡ бирелеүсән, үтә мауы- 
ғыусан; одержймый человек үтә мауығыусан ке
ше 3. в знач. сущ. одержймый м и одержимая 
ж аҡылдан шашҡан кеше

ОДЕРНУТЬ сов. 1. что тартып ҡуйыу (тө
ҙәтеү, рәтләү); одёрнуть фартук алъяпҡысты 
тартып төҙәтеү 2. кого; перен., разг. тыйыу, туҡ
татыу; одёрнуть выступающего сығыш яһаусы
ны тыйыу

ОДЁТЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от одёть 2. прил. 
кейенгән, кейенгән килеш, кейемле; хорошо 
одётый яҡшы кейенгән; он лежал одётый ул
кейенгән килеш ята ине

ОДЁТЬ сов. 1. кого-что кейендереү; одёть 
ребёнка баланы кейендереү 2. кого-что өҫ-баш- 
ты бөтәйтеү, кейендереү; одёть всю семью бөтә 
ғаиләне кейендереү 3. что; перен. (покрытъ) 
ҡаплау, солғау, ҡаплап (солғап) алыу; зима 
одёла поля снёгом ҡыш баҫыуҙарҙы ҡар менән 
ҡаплаған

ОДЁТЬСЯ сов. 1. кейенеү; тепло одёться йы
лы кейенеү 2. (приобрести одежду) кейенеү, ке
йенеп алыу; одёться по-человёчески кеше рә
үешле кейенеп алыу 3. перен. (покрыться) ҡап
ланыу, солғаныу, төрөнөү; одёться лйствой яп
раҡ менән ҡапланыу

ОДЕЯЛО с юрған, одеял; стёганое одеяло
һырылған юрған

ОДЕЯНИЕ с; уст., шутл. см. одёжда 1 
ОДИН м (одна ж, одно с) числ. 1. (число) 

бер 2. в знач. прил. (без других, в отдельнос
ти) бер үҙе, яңғыҙ; он живёт один ул бер үҙе то
ра; ребёнок остался дома одйн бала өйҙә яңғыҙ 
ҡалды 3. в знач. прил. (только, исключитель
но) бер, бер генә, ғына (генә), бары тик, фәҡәт; 
в одном платье күлдәксән генә; одна отрада 
торғаны бер ҡыуаныс; в вазе одни яблоки ваза
ла бары тик алмалар ғына; меня одно беспокоит 
мине фәҡәт бер нәмә борсой 4. в знач. прил. 
(тот же самый, одинаковый, целостный, еди
ный) бер, бер үк, шул уҡ; в одйн и тот же час 
бер үк сәғәттә; онй оба одного возраста улар 
икеһе лә бер үк йәштә; казаться однйм сущест
вом бер үк зат булып күренеү 5. в знач. мест, 
(какой-л. в ряду сходных — в сочетании с 
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ОДИНАКОВО
предлогом “из") бер, береһе; одйн из них 
уларҙың береһе; одйн из присутствующих 
булғандарҙың береһе 6. в знач. мест, (какой- 
то, некий) берәйһе, берәү, бер кеше, кемдер; в 
одйн прекрасный день көндәрҙең береһендә; ему 
сказал одйн человек уға кемдер әйткән 7. в 
знач. сущ. одйн м, одна ж и одно с береһе; то 
одйн, то другой йэ береһе, йә икенсеһе; одно 
другому не мешает береһе икенсеһенә ҡамасау
ламай ♦ все до одного барыһы ла; все как одйн 
бер кеше кеүек, барыһы ла бергә, бер күңелдән, 
бер тауыштан; ни одйн һис кем, бер кеше лә; од
но и то же бер үк нәмә; одйн за другйм бер-бер 
артлы; одйн на одйн икәүҙән-икәү, икәү генә; 
одйн к одному береһенән-береһе (беренән-бере) 
яҡшыраҡ; одно к одному бере өҫтөнә бере; одно 
из двух икенең бере; одйн одинёшенек япа 
яңғыҙ; одйн единственный берҙән бер; по одно
му бер-бер артлы, берәрләп; ставить на одну 
доску с кем тиң һанау (күреү), бер ҡалыпҡа һу
ғыу, бер дәрәжәгә (рәткә) ҡуйыу

ОДИНАКОВО нареч. 1. бер төрлө (төҫлө, 
тиң, иш), берҙәй; одетые одинаково бер төрлө 
(бер иш) кейенгәндәр 2. (в равной мере) бер үк 
дәрәжәлә (кимәлдә); одинаково готовый бер үк 
дәрәжәлә әҙер

ОДИНАКОВЫЙ, -ая, -ое бер төрлө (төҫлө, 
тигеҙ); одинаковые судьбы бер төрлө яҙмыштар; 
одинакового размера бер тигеҙ (төрлө) ҙур
лыҡта

ОДИНАРНЫЙ, -ая, -ое бер ҡатлы, һыңар; (о 
ткани) бер инле; одинарная дверь бер ҡатлы 
ишек; одинарная рама бер ҡатлы рам (тәҙрә); 
одинарные наволочки бер ҡатлы мендәр тышлығы 

ОДИННАДЦАТЫЙ, -ая, -ое числ. ун берен
се; одйннадцатый час сәғәт ун беренсе

ОДИННАДЦАТЬ числ. ун бер; одйннадцать 
человек ун бер кеше

одиибкий, -ая, -ое яңғыҙ; одинокий 
домик яңғыҙ өй; чувствовать себя одиноким
үҙеңде яңғыҙ итеп тойоу, яңғыҙһыныу; одинокая 
жизнь яңғыҙ тормош; одинокие прогулки по лё
еу урманда яңғыҙ йөрөү(ҙәр); остаться оди
ноким яңғыҙ ҡалыу

ОДИНОЧЕСТВО с яңғыҙлыҡ; привыкнуть к 
одиночеству яңғыҙлыҡҡа өйрәнеү

ОДИНбЧКА 1. м и ж яңғыҙ, яңғыҙ кеше; ку
старь одиночка яңғыҙ кустарь 2. м и ж\ разг. 
яңғыҙаҡ; дом для одиночек яңғыҙаҡтар өсөн 
йорт 3. ж', разг. (тюремная камера) одиночка, 
бер кешелек камера 4. ж (гоночная лодка) бер 
кешелек ярыш кәмәһе ♦ в одиночку: 1) (пооди
ночке) яңғыҙ, япа-яңғыҙ, бер үҙе; 2 ) (собствен
ными силами) үҙ көсө менән

ОДИНОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. яңғыҙ; одиночный 
полёт яңғыҙ осоу; одиночные птйцы яңғыҙ 
йәшәүсе ҡоштар 2. (предназначенный для одно

го) бер кешелек; одиночный номер бер кешелек 
номер 3. (отдельный) айырым, берәм-һәрәм; 
одиночные выстрелы берәм-һәрәм атыуҙар

ОДИОЗНЫЙ, -ая, -ое книжн. үтә насар 
(яман), әшәке, ҡапма-ҡаршылыҡлы; одиозная 
личность үтә насар кеше

ОДИЧАЛЫИ, -ая, -ое 1. ҡырағайланған, ҡы
рыҫланған; одичалая кошка ҡырағайланған бе
сәй 2. (выражающий дикость) ҡырағай, ҡырыҫ; 
одичалый вид ҡырағай ҡиәфәт; одичалый взгляд 
ҡырыҫ ҡараш

ОДИЧАТЬ сов. 1. ҡырағайланыу, ҡырыҫла
ныу 2. перен. (отвыкнуть от людей) ҡырағай
ланыу, кешенән биҙеү

ОДНА ж числ. С М .  ОДЙН

ОДНАЖДЫ нареч. 1. (один раз) бер тапҡыр 
(ҡат, ҡабат, мәртәбә, рәт); только однажды 
слышал бер тапҡыр ғына ишетте 2. (как-то раз) 
бер ваҡыт (мәл, саҡ), көндәрҙән бер көн; од
нажды весной бер саҡ яҙын, бер ваҡыт яҙғыһын; 
однажды вечером бер саҡ кискеһен

ОДНАКО 1. союз протиәит. (в значении 
союзов “но", “да") ләкин, мәгәр, әммә; уже ста 
рйк, однако бодр душой инде ҡартайған, әммә 
күңеле йәш 2. в знач. вводи, сл. (тем не менее, 
всё же, әсё-таки) шулай ҙа, шулай булһа ла; не 
забудьте обещанного, однако һеҙ шулай ҙа 
вәғәҙә иткән нәмәне онотмағыҙ 3. межд. (для вы
ражения удивления, возмущения и т.п.) ай
һай; однако! Хорошй и вы! ай-һай! һеҙ үҙегеҙ ҙә 
шәп инде!

однО с числ. С М .  ОДЙН

ОДНО... урыҫ телендәге ҡайһы бер ҡушма 
һщҙәрҙең “бер", “һыңар" һәм “-даш/-таш" 
мәгәнәләрен аңлатҡан беренсе өлөшө, мәҫ., од
ноэтажный бер ҡатлы; одноклассник һабаҡташ; 
однофамйлец фамилиялаш

о д н о а к т н ы й , -ая, -ое бер актлы, бер 
пәрҙәле; одноактная пьеса бер пәрҙәле пьеса 

ОДНОБОКИЙ, -ая, -ое бер яҡлы, бер яҡтан 
ғына сығып эшләнгән; однобокое суждение бер 
яҡлы фекер йөрөтөү

ОДНОБОКОСТЬ ж бер яҡлылыҡ, бер яҡлы 
булыу

ОДНОБОРТНЫЙ, -ая, -ое бер иҙеүле, бер 
яҡ ҡаптырмалы; однобортный пиджак бер яҡ 
ҡаптырмалы пинжәк

ОДНОВРЕМЕННО и  ОДНОВРЕМЕННО
нареч. бер (үк) ваҡытта, бер юлы; начать одно
временно бер үк ваҡытта башлау

ОДНОВРЕМЕННОСТЬ и  о д н о в р ё м е н  
ность ж бер үк ваҡытта булыу; одновремен
ность событий ваҡиғаларҙың бер үк ваҡытта 
булыуы

ОДНОВРЕМЕННЫЙ и  ОДНОВРЁМЕН  
ныи, -ая, -ое бер үк ваҡытта булған, бер үк ва
ҡыттағы



ОДНОГЛАЗЫЙ, -ая, -ое бер (һыңар) күҙле 
ОДНОГОДИЧНЫЙ, -ая, -ое (бер) йыллыҡ; 

одногодйчные курсы (бер) йыллыҡ курстар 
ОДНОГОДОК м и ОДНОГОДКА ж см. од

нолеток
ОДНОГОЛбСИЕ с; муз. бер тауышлы бу

лыу, бер тауыштан тороу
одноголбсный, -ая, -ое муз. бер тауыш

лы, бер тауыштан торған
ОДНОГбРБЫ Й, -ая, -ое бер үркәсле; одно

горбый верблюд бер үркәсле дөйә, нар дөйә 
ОДНОДНЁВКА ж 1. зоол. һыу мырҙары, 

бер көнлөк(тәр); бабочка однодневка бер көн
лөк күбәләк 2 . бер көнлөк, тиҙ иҫкереүсән 
(үтеүсән)

о д н о д н е в н ы й , -ая, -ое бер көнлөк; одно
дневная работа бер көнлөк эш; однодневный 
дом отдыха бер көнлөк ял йорто; однодневный 
заработок бер көнлөк эш хаҡы

однодбльный, -ая, -ое бот. 1. бер өлөш
лө; однодольные растения бер өлөшлө үҫем
лектәр 2. в знач. сущ. однодольные мн. бер 
өлөшлөләр

ОДНОДбМНЫ Й, ая, ое бот. бер енесле; 
однодомные растения бер енесле үҫемлектәр 

ОДНОЗВУЧНЫЙ, -ая, -ое бер тауышлы; од
нозвучный колокольчик бер тауышлы ҡыңғырау 

о д н о з н а ч н ы й  I, -ая, -ое мат. бер урын
лы; однозначное число бер урынлы һан

ОДНОЗНАЧНЫЙ II, ая, ое 1. (тождест
венный по смыслу) мәғәнәләш, мәғәнәһе бер; од
нозначные поговорки мәғәнәләш әйтемдәр 2. (с 
одним значением) бер мәғәнәле; однозначное 
слово бер мәғәнәле һүҙ

ОДНОИМЁННЫЙ, -ая, -ое исемдәш, бер үк 
исемдәге, бер төрлө аталған, шул уҡ исемле; од
ноимённая площадь бер үк исемдәге майҙан 

ОДНОКАЛИБЕРНЫЙ, ая, ое бер үк ка 
либрлы, калибрҙары бер булған; однокалйбер 
ные орудия бер үк калибрлы туптар 

однокАшник м\ разг. һабаҡташ 
ОДНОКЛАССНИК М и одноклАссни 

ЦА ж синыфташ, һабаҡташ, класташ
ОДНОКЛЕТОЧНЫЙ, ая, ое биол. бер кү 

ҙәнәкле; одноклеточные органйзмы бер күҙә 
нәкле организмдар

ОДНОКЛУБНИК м; разг. клубташ, бер үк 
клуб спортсыһы

одноковшбвый, -ая, -ое тех. бер сүмес
ле; одноковшбвый экскаватор бер сүмесле экс 
каватор

ОДНОКОЛЁЙКА ж; разг. бер колеялы ти
мер юл

ОДНОКОЛЕЙНЫЙ, -ая, -ое бер колеялы 
ОДНОКбЛКА ж ҡуян арба 
ОДНОКбМНАТНЫЙ, ая, ое бер бүлмәле; 

однокомнатная квартйра бер бүлмәле фатир

однокбнный, -ая, -ое бер атлы, бер ат 
екмәле (егелә торған); однокбнный плуг бер ат 
екмәле һабан

ОДНОКОРЕННбЙ: однокореннбе слово
лингә. тамырҙаш һүҙҙәр

о д н о к р а т н ы й , -ая, -ое бер тапҡыр 
(ҡабат, рәт) булған; однократное посещение 
больного ауырыу янында бер тапҡыр булыу 
♦ однократный глагол грам. бер генә тапҡыр 
булған хәрәкәтте аңлатҡан ҡылым

ОДНОКУРСНИК м и ОДНОКУРСНИЦА ж 
курсташ

ОДНОЛАМПОВЫЙ, -ая, -ое бер лампалы; 
одноламповый радиоприёмник бер лампалы ра 
диоалғыс

ОДНОЛЕМЁШНЫЙ, -ая, -ое бер төрәнле; 
однолемешный плуг бер төрәнле һабан

о д н о л е т н и й , -яя, -ее 1. бер йәш (йәш- 
лек)тәге; однолетний мальчик бер йәштәге малай 
2. бот. бер йыллыҡ; однолетние растения бер 
йыллыҡ үҫемлектәр

ОДНОЛЁТНИК м\ бот. бер йыллыҡ үҫемлек 
ОДНОЛЁТОК м и ОДНОЛЁТКА ж; разг.

1. йәштәш, тиҫтер 2 . бер йыллыҡ (цлән); бер 
йәшлек (мал)

ОДНОЛЙБ м бер генә ҡатын-ҡыҙҙы яратҡан 
ир-ат; однолюбка ж бер генә ирҙе яратҡан 
ҡатын-ҡыҙ

о д н о м а с т н ы й , -ая, -ое бер төҫлө, бер үк 
төҫтәге

о д н о м е с т н ы й , -ая, -ое бер урынлы, бер 
кешелек; одноместная каюта бер урынлы каюта 

ОДНОМОТбРНЫЙ, -ая, -ое бер моторлы; 
одномоторный самолёт бер моторлы самолет 

однонбгий, -ая, -ое бер (һыңар) аяҡлы 
ОДНООБРАЗИЕ с бер төрлөлөк (төҫлөлөк); 

однообразие жйзни тормоштоң бер төрлөлөгө 
ОДНООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое бер төрлө (төҫлө), 

үҙгәрешһеҙ; однообразная работа бер төрлө эш 
ОДНОПАЛАТНЫЙ, -ая, -ое бер палаталы; 

однопалатный парламент бер палаталы парламент 
ОДНОПАЛУБНЫЙ, -ая, -ое бер палубалы; 

однопалубное судно бер палубалы судно
ОДНОПАЛЫЙ, ая, ое (о человеке) бер 

(һыңар) бармаҡлы; (о животных) һыңар тояҡлы 
ОДНОПОЛЧАНИН м полкташ 
ОДНОПбЛЫЙ, ая, ое бот. бер енесле; од

нополое растение бер енесле үҫемлек
ОДНОРбДНОСТЬ ж бер төрлөлөк (төҫлө

лөк, ишлелек); однородность явлений күренеш
тәрҙең бер төрлөлөгө

ОДНОРбДНЫЙ, -ая, -ое тиң, бер төрлө 
(төҫлө), бер төрҙәге, бер иш, оҡшаш; одно
родные сооружения бер төрлө ҡоролмалар; од
нородные растения бер төрҙәге үҫемлектәр ♦ од
нородные члены предложения грам. һөйләмдең 
тиң киҫәктәре

ОДНОРОДНЫЙ
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ОДНОРУКИЙ
ОДНОРУКИЙ, -ая, -ое һыңар ҡуллы 
ОДНОСЕЛЬЧАНИН м  и  ОДНОСЕЛЬЧАН

КА ж ауылдаш
О ДНО С Л О'ЖНЫЙ, -ая, -ое 1. бер ижекле; 

односложное слово бер ижекле һүҙ 2. перен. 
(краткий) ҡыҫҡа, өҙөк-өҙөк; односложный от
вет ҡыҫҡа яуап

ОДНОСОСТАВНЫЙ: односоставное пред 
ложение грам. бер составлы һөйләм (бер генә 
баш киҫәктән торган һөйләм)

ОДНОСПАЛЬНЫЙ, -ая, -ое бер кешелек, 
бер кеше йоҡларлыҡ; односпальная кровать бер 
кешелек карауат

ОДНОСТВОЛЬНЫЙ, ая, ое бер кәбәкле; 
одноствольная винтовка бер кәбәкле винтовка 

ОДНОСТВОРЧАТЫЙ, ая, ое бер ҡапҡас 
лы, бер яҡҡа асылмалы; одностворчатая дверь 
бер яҡҡа асылмалы ишек

ОДНОСТОРОННИЙ, яя, ее 1. (о ткани) 
бер яҡлы, ике яғы ике төрлө; односторонний 
драп ике яғы ике төрлө драп 2. бер яҡлы; одно
сторонний паралйч бер яҡлы паралич 3. бер 
яҡҡа (табан), бер яҡлы; одностороннее дви
жение транспорта транспорттың бер яҡҡа табан 
хәрәкәте 4. перен. бер яҡлы, тар; одностороннее 
решение вопроса мәсьәләне бер яҡлы хәл итеү; 
одностороннее развйтие бер яҡлы үҫеш

ОДНОСТОРОННОСТЬ ж тар ҡарашлылыҡ, 
бер яҡлылыҡ, сикләнгәнлек; односторонность 
во взглядах ҡараштарҙың бер яҡлылығы

ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ, ая, ое бер быуын 
лы; одноступенчатая ракета бер быуынлы 
ракета

ОДНОТИПНЫЙ, -ая, -ое бер (үк) типтағы; 
однотипные машйны бер үк типтағы машиналар 

ОДНОТОМНИК м\ разг. бер томлыҡ 
(китап)

ОДНОТОМНЫЙ, -ая, -ое бер томлы; одно
томный словарь бер томлы һүҙлек

ОДНОФАЗНЫЙ, -ая, -ое бер фазалы 
ОДНОФАМИЛЕЦ м и ОДНОФАМИЛИЦА

ж фамилиялаш
о д н о ц в е т н ы й , -ая, -ое бер төҫтәге; одно

цветная ткань бер төҫтәге туҡыма 2. перен. бер 
төрлө (төҫлө); одноцветная жизнь бер төрлө 
тормош

одночлЁн м\ мат. бер быуын 
ОДНОЭТАЖНЫЙ, -ая, -ое бер ҡатлы; одно

этажный дом бер ҡатлы йорт
ОДОБРЕНИЕ с хуплау, маҡтау, хуплау 

һүҙе; возгласы одобрения хуплау тауыштары 
ОДОБРИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое хуплаулы, 

ыңғай, яҡшы; одобрительный отзыв хуплаулы 
баһа

ОДбБРИ ТЬ соө. кого-что хуплау, хуп күреү, 
раҫлау; одобрить мнение чьё-л. кемдеңдер феке
рен хуплау; одобрить проект проектты хуплау

ОДОБРЙТЬ несоө. см. одобрить 
ОДОЛЕВАТЬ несов. см. одолеть
ОДОЛЁТЬ соө. 1. кого-что; прям., перен. 

(осилить) еңеү, еңеп сығыу, өҫтөн сығыу; одо
леть врага дошманды еңеү; одолеть страх ҡур
ҡыуҙы еңеү; одолеть трудности ауырлыҡтарҙы 
еңеп сығыу 2 . что; перен., разг. көскә үҙләштереү 
(эйә булыу, йырып сығыу Һ.6 .); одолеть лестни
цу баҫҡыс буйлап көскә менеү; одолеть кнйгу ки
тапты көскә йырып сығыу; одолеть математику 
математиканы көскә үҙләштереү 3. кого; перен. 
(охватить — о каком-л. состоянии) тулыһынса 
буйһондороу, еңеү, баҫыу; тоска одолела һағыш 
баҫты 4. кого; перен., разг. (замучить) йөҙәтеп 
бөтөү, яфалау, йөҙәтеү, аптыратыу, теңкәгә тейеү; 
мухи одолели себендәр йөҙәтеп бөттө 

ОДОЛЖАТЬ несов. см. одолжить 
ОДОЛЖЁНИЕ с яҡшылыҡ итеү (эшләү, 

күрһәтеү), ярҙам, булышлыҡ; просйть об одол
жении ярҙам күрһәтеүҙе һорау ♦ сдёлай(те) 
одолжение: 1) (просьба) зинһар өсөн, зинһар 
тип әйтәм; 2 ) (вежливое согласие) -һағыҙ- 
сы/-һәгеҙсе, -һағыҙ/-һәгеҙ ине, күрегеҙ; завтра 
можно прййти? — Сделайте одолжение иртәгә 
килергә мөмкинме? — Килә күрегеҙ

ОДОЛЖИТЬ соө. что, кому 1. бурысҡа 
(үтескә) биреү; одолжить деньги кому-л. 
берәйһенә бурысҡа аҡса биреү 2 . разг. биреп то
роу; одолжите нож бысаҡ биреп тороғоҙ әле 

ОДР м; уст. түшәк ♦ на смертном одрё үлем 
түшәгендә

ОДРЯХЛЁНИЕ с см. одряхлеть
ОДРЯХЛЁТЬ сов. ҡартайыу, ҡартайып 

ҡаҡшау
о д у в а н ч и к  м бәпембә 
ОДУМАТЬСЯ сов. аҡылға килеү, уйҙан (фе

керҙән) ҡайтыу, кире уйлау, фекерҙе үҙгәртеү; 
одуматься в последнюю минуту һуңғы минутта 
кире уйлау; что ты делаешь, одумайся нимә 
эшләйһең, аҡылыңа кил

ОДУМЫВАТЬСЯ несов. см. одуматься 
ОДУРАЧИВАТЬ несов. см. одурачить 
ОДУРАЧИТЬ сов. кого-что; разг. алдап 

көлкөгә ҡалдырыу, хурлыҡҡа төшөрөү, ах
маҡландырыу, ахмаҡҡа ҡалдырыу; одурачить 
людей кешеләрҙе ахмаҡландырыу

ОДУРЁЛЫЙ, -ая, -ое разг. йүләрләнгән, 
иҫәңгерәгән, иҫәрләнгән; одурелый вид иҫәңге- 
рәгән ҡиәфәт

ОДУРЁНИЕ с; разг. баш ҡатыу, ҡаңғырыу, 
иҫәрләнеү; до одурения иҫәрләнгәнсе

ОДУРЁТЬ сов.; разг. иҫәрләнеү, йүләрләнеү; 
одуреть от радости ҡыуаныстан иҫәрләнеү 

ОДУРМАНИВАТЬ несов. см. одурманить 
ОДУРМАНИТЬ сов. кого-что иҫертеү, аңды 

томаландырыу; одурманить водкой араҡы эсе
реп иҫертеү; одурманить сознание аңды тома
ландырыу



бД У РЬ  ж; разг. тилелек, баш (аң) томаланыу 
(ҡатыу); спорить до одури баш ҡатҡансы 
бәхәсләшеү; одурь нашла баш томаланып китте 

ОДУРЙТЬ несоө. кого-что', разг. иҫертеү, 
башты (аңды, зиһенде) томалау; пьянство оду
ряет эскелек зиһенде томалай

ОДУТЛОВАТОСТЬ ж ҡабарынҡылыҡ, ше
шенгән һымаҡ булыу

ОДУТЛОВАТЫЙ, -ая, -ое шешмәк, тумпаҡ, 
шешенгән һымаҡ; одутловатое лицо бит ше
шенгән һымаҡ

ОДУХОТВОРЁННОСТЬ ж күтәренке рух- 
лылыҡ, дәртлелек

ОДУХОТВОРЁННЫЙ, -ая, -ое дәртле, күтә
ренке рухлы, күңел күтәренкелеге, күтәренке 
күңел; одухотворённая речь күтәренке рухлы 
телмәр

ОДУХОТВОРИТЬ сов. кого-что 1. (приро
ду, животных) йәнләндереү, йәнле тип һанау; 
одухотворйть камин таштарҙы йәнле тип һанау
2. (воодушевитъ) рухландырыу, рухын күтәреү, 
дәртләндереү; одухотворйть человека высокими 
идеалами кешене бөйөк идеалдар менән рухлан
дырыу

ОДУХОТВОРЙТЬ несов. см. одухотворйть
ОДУШЕВИТЬ сов. 1. что йәнле тип таныу, 

йәнләндереү 2. кого-что', у cm. (воодушевитъ) 
рухландырыу, рухын күтәреү

ОДУШЕВИТЬСЯ сов. чем; уст. рухланыу, 
рух күтәрелеү, дәртләнеү

ОДУШЕВЛЕНИЕ с 1. см. одушевйть 1; 
2. уст. (подъём духа) күтәренке рух; говорйть с 
одушевлением күтәренке рух менән һөйләү 

ОДУШЕВЛЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от 
одушевйть 2. прил. тере, күтәренке рухлы, дәрт
ле, йәнле; казаться одушевлённым күтәренке 
рухлы булып күренеү 3. прил.; у cm. рухланды - 
рылған, күтәренке рухлы; одушевлённый труд 
рухландырылған хеҙмәт; одушевлённое лицо 
рухлы йөҙ 4. прил.; грам. йәнле

ОДУШЕВЛЙТЬСЯ несов. 1. см. о душе 
вйться 2. страд, от одушевлять

ОДЫШКА ж тын ҡыҫылыу (ҡурылыу), күк
рәк ҡыҫыу; страдать одышкой тын ҡыҫылып 
яфаланыу

ОЖЕРЕБЙТЬСЯ сов. ҡолонлау 
ОЖЕРЁЛЬЕ с муйынсаҡ, мунсаҡ; жемчуж

ное ожерелье ынйы мунсаҡ
ОЖЕСТОЧАТЬ несов. см. ожесточйть 
ОЖЕСТОЧАТЬСЯ несов. 1. см. ожесто- 

чйться 2. страд, от ожесточйть
ОЖЕСТОЧЕНИЕ с  1. см. ожесточйть 

ожесточйть 2. (озлобление) аяуһыҙланыу, шәф- 
ҡәтһеҙләнеү, рәхимһеҙлек; ожесточение во всех 
бөтә нәмәлә рәхимһеҙлек күрһәтеү 3. (крайнее 
напряжение, упорство) көс(әнеү), ныҡышма- 
лыҡ; заигрйть с ожесточением ныҡышмалыҡ

ОЖИДАНИЕ
менән уйнай башлау; докйзывать с ожесточени
ем ныҡышмалыҡ менән иҫбатлау

ОЖЕСТОЧЁННОСТЬ ж аяуһыҙлыҡ, шәф
ҡәтһеҙлек, рәхимһеҙлек; чувство ожесточённос
ти аяуһыҙлыҡ тойғоһо

ОЖЕСТОЧЁННЫЙ, ая, ое 1. прич. от 
ожесточйть 2. прил. ҡаты, киҫкен, шәфҡәтһеҙ, 
аяуһыҙ; ожесточённое сердце ҡаты күңелле 
(бәғерле) 3. прил. (исполненный упорства) ҡа
ты, көсәргәнешле, ныҡышмалы; ожесточённый 
бой ҡаты һуғыш

ОЖЕСТОЧЙТЬ сов. кого-что аяуһыҙланды- 
рыу, шәфҡәтһеҙләндереү, уҫалландырыу, яуыз- 
ландырыу, рәхимһеҙләндереү, асыуландырыу, 
асыуын ҡабартыу; эти словй ожесточйли девуш
ку был һүҙҙәр ҡыҙҙың асыуын ҡабартты

ОЖЕСТОЧИТЬСЯ сов. аяуһыҙланыу, шәф- 
ҡәтһеҙләнеү, ҡаты бәғерлегә әйләнеү, яуызла
ныу, уҫаллашыу; ожесточйться душой күңел 
ҡатыу

ОЖЁЧЬСЯ сов. см. обжечься 
ОЖИВАТЬ несов. см. ожйть 
ОЖИВИТЬ сов. 1. кого-что терелтеү, йән ке

ретеү (өрөү), яңы көс өҫтәү; оживйть органйзм 
организмды терелтеү; веснй оживйла больного 
яҙ ауырыуға көс өҫтәне 2. что; перен. хәтергә 
төшөрөү (ҡайтарыу), күҙ алдына килтереү, 
йәнләндереү, уятыу; оживйть в пймяти образ 
чей-л. кемдеңдер образын күҙ алдына килтереү; 
оживйть воспоминйния хәтирәләрҙе иҫкә тә 
шөрөү 3. что йәнләндереү, йәнләндереп ебәреү; 
оживйть работу кружкй түңәрәк эшен йәнләнде
реү 4. кого-что йәнләндереү, яҡтыртыу, яҡтыр
тып ебәреү; рйдость оживйла его лицо шатлыҡ 
уның йөҙөн яҡтыртып ебәрҙе

ОЖИВИТЬСЯ сов/, в разн. знач. йәнләнеү, 
йәнләнеп (яҡтырып) китеү, уяныу; больной 
оживился ауырыу йәнләнеп китте; природа ожи
вилась тәбиғәт уянды; глаза его оживились 
уның күҙҙәре йәнләнеп китте; улицы оживились 
урамдар йәнләнде; работа оживилась эш 
йәнләнде

ОЖИВЛЁНИЕ с 1 . см. оживйть, оживйться
2. йәнлелек, ҡыҙыу хәрәкәт; праздничное ожив
ление байрамда була торған йәнлелек

ОЖИВЛЕННОСТЬ ж йәнлелек, күңеллелек 
ОЖИВЛЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от ожи

вйть 2. прил. күтәренке, күңелле; оживлённый 
вид күңелле ҡиәфәт 3. прил. йәнле, ҡыҙыу; 
оживлённый спор ҡыҙыу бәхәс 4. прил. хәрәкәт 
ҡыҙыу булған, ҡыҙыу хәрәкәтле; оживлённая 
улица хәрәкәт ҡыҙыу булған урам 

ОЖИВЛЙТЬ несов. см. оживйть 
оживлйться несов. 1. см. оживйться 

2. страд, от оживлять
ОЖИДАНИЕ с 1. см. ожидать 2. обычно мн. 

ожидания (надежда на что-л.) өмөт, көтөү, 
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көткән нәмә; вопреки ожиданиям көтмәҫтән, 
көтмәгәндә

ОЖИДАТЬ несоә. кого-что, чего 1. көтөү, 
көтөп тороу; ожидать известий хәбәр көтөп то
роу 2. (надеяться на что-л., предполагать) 
көтөү, өмөт итеү; ожидать большего күпте өмөт 
итеү

ОЖИДАТЬСЯ несоә. 1. көтөлөү; ожидаются 
заморозки ҡырау көтөлә 2. страд, от ожидать

ОЖИРЁНИЕ с см. ожиреть; страдать ожи
рением һимереү менән яфаланыу

ОЖИРЁТЬ сов. һимереү, һимереп китеү, май 
бөрөү (ҡаплау)

ОЖИТЬ сов. 1. терелеү, йән инеү; сердце 
ожило йөрәккә йән инде 2. перен. (выйти из со
стояния уныния, повеселеть) йәнләнеү, йәйлә
неп китеү, күңелләнеү; мой собеседник сразу 
ожил әңгәмәсем йәйләнеп китте 3. перен. иҫкә 
төшөү, күҙ алдына килеп баҫыу; воспоминания 
ожили иҫтәлектәр күҙ алдына килеп баҫты 4. пе
рен. йәнләнеү, уяныу; вулкан бжил вулкан 
уянды

ожбг м 1. бешеү, бешереү, яндырыу, яныу; 
ожбг рукй ҡул яныу 2. (обожжённое место) 
бешкән (янған) урын

ОЗАБбТИТЬ сов. кого-что борсоу, борсол
дороу, мәшәҡәтләү; озаботить родителей ата- 
әсәне борсолдороу

ОЗАБбТИТЬСЯ сов. чем хәстәрләү, мәшә
ҡәтләнеү, ҡайғыртыу; озаботиться о дровах 
утын тураһында ҡайғыртыу

ОЗАБбЧЕННОСТЬ ж борсолоу, ҡайғыртыу- 
санлыҡ; проявлять озабоченность ҡайғыртыу 
санлыҡ күрһәтеү

ОЗАБбЧЕННЫ Й, -ая, -ое 1. прич. от оза
ботить 2. прил. борсоулы, борсолған, тынғыһыҙ; 
озабоченное лицо борсоулы йөҙ

ОЗАГЛАВИТЬ сов. что исем биреү (ҡуйыу); 
озаглавить кнйгу китапҡа исем биреү

ОЗАДАЧЕННОСТЬ ж аптыраш, аптыраған
лыҡ, аптырау; выражать глубокую озадачен
ность тәрән аптыраш белдереү

ОЗАДАЧЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от оза
дачить 2. прил. аптыраған, аптырашта ҡалған, 
аптыраулы, шикле; озадаченное лицо аптырау
лы йөҙ

ОЗАДАЧИВАТЬ несов. см. озадачить
ОЗАДАЧИТЬ сов. кого-что, чем аптырашта 

ҡалдырыу, аптыратыу
ОЗАРЁНИЕ с; книжн. см. озарить — оза

рять, озариться — озаряться
ОЗАРИТЬ сов. 1. что (осветить) яҡтыртыу; 

озарйть комнату бүлмәне яҡтыртыу 2. кого-что; 
перен. (оживить) йәнләндереү, нурландырыу, 
яҡтыртып ебәреү, балҡытыу; озарйть счастьем 
бәхет менән балҡытыу 3. кого-что; перен. (нео
жиданно прийти на ум) башҡа килеү, уй төшөү 
(килеү)

ОЖИДАТЬ
ОЗАРИТЬСЯ сов.', высок. 1. яҡтырыу, яҡты

рып китеү 2. перен. йәнләнеү, нурланыу, бал
ҡыу, яҡтырыу, балҡып (яҡтырып) китеү; его 
лицо озарилось надеждой уның йөҙө өмөт менән 
балҡыны

ОЗАРЙТЬ несов. см. озарйть 
ОЗАРЙТЬСЯ несов. 1. см. озариться

2. страд, от озарять
ОЗВЕРЁЛЫЙ, -ая, -ое йыртҡысланған, ҡото

ронған; озверелая толпа ҡоторонған төркөм 
ОЗВЕРЁТЬ сов. йыртҡысланыу, ҡотороу 
ОЗВУЧЕНИЕ и ОЗВУЧИВАНИЕ с см. 

озвучить
ОЗВУЧИВАТЬ несов. см. озвучить
ОЗВУЧИТЬ сов. что тауышлы итеү, тауыш

ландырыу; озвучить фильм фильмды тауышлы 
итеү

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое һауыҡтыр 
ғыс, һауыҡтырыу (сәләмәтләндереү) ...ы; оздоро
вительные мероприятия һауыҡтырыу саралары; 
оздоровительный лагерь һауыҡтырыу лагеры 

ОЗДОРОВИТЬ сов. 1. кого-что һауыҡты
рыу, сәләмәтләндереү; оздоровйть детёй бала
ларҙы сәләмәтләндереү 2 . яҡтыртыу, таҙартыу; 
оздоровйть условия труда эш шарттарын яҡ 
шыртыу 3. что\ перен. көйләп (юлға һалып) 
ебәреү, рәткә һалыу, яҡшыртыу; оздоровйть об
становку в коллективе коллективта хәлде юлға 
һалып ебәреү

ОЗДОРОВЛЕНИЕ С см. оздоровйть 
ОЗДОРОВЛЙТЬ несов. см. оздоровйть 
ОЗЕЛЕНЁНИЕ с см. озеленйть
ОЗЕЛЕНЙТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое йәшелләнде

реү ...ы, ағас ултыртыу ...ы; озеленйтельные 
работы йәшелләндереү эштәре

ОЗЕЛЕНИТЬ сов. что йәшелләндереү, ағас 
ултыртыу; озеленйть двор ишек алдын йәшел
ләндереү

ОЗЕЛЕНЙТЬ несов. см. озеленйть
ОЗЕМЬ нареч.', разг. ергә; грохнуться оземь 

ергә гөп итеп йығылыу
ОЗЕРНЫЙ, ая, ое 1. күл ...ы; озёрная во

да күл һыуы; озёрная рыба күл балығы; озёр
ный флот күл флоты 2. күлгә бай, күлле; озёр
ная местность күлгә бай урын

бЗЕ Р О  с күл; глубокое озеро тәрән күл 
озимыи, -ая, -ое 1. ужым ...ы; озимая 

пшенйца ужым бойҙайы 2. в знач. сущ. озймые 
мн. ужым ашлыҡтары; уборка озймых ужым 
ашлыҡтарын йыйыу

бЗИ М Ь  ж 1. (всходы) ужым, көҙгө сәсеүлек 
2. (поле) ужым баҫыуы

ОЗИРАТЬ несов. кого-что ҡараш ташлау, 
күҙ йөрөтөү (байҡау), тирә-яҡты ҡарау; озирать 
знакомые места таныш урындарға ҡараш 
ташлау

ОЗИРАТЬСЯ несов. тирә-яҡҡа ҡараш таш
лау, ҡараныу, ҡаранғылау



ОКАМЕНЕТЬ
ОЗЛбБИТЬ сов. кого-что асыуландырыу, 

асыуын ҡабартыу, үсектереү
ОЗЛбБИТЬСЯ сов. асыуланыу, асыу ҡаба

рыу (килеү), үсегеү
ОЗЛОБЛЕНИЕ С 1. см. озлобить — 

озлобиться 2. (злость) асыу, асыу килеү, асыу 
тотоу

ОЗЛбБЛЕННОСТЬ ж асыулылыҡ, асыулы 
булыу

ОЗЛбБЛЕННЫ Й, -ая, -ое 1. прич. от о з
лобить 2. прил. асыулы, асыуы килгән; оз
лобленное лицо асыулы йөҙ

ОЗЛОБЛЙТЬ несоө. см. озлобить 
ОЗЛОБЛЙТЬСЯ несоө. 1. см. озлобиться 

2. страд, от озлоблять
ОЗНАКбМИТЬ сов. кого-что, с чем таныш

тырыу, таныштырып сығыу; ознакомить с поло
жением дел эштең торошо менән таныштырыу 

ОЗНАКбМИТЬСЯ сов. с кем-чем танышыу, 
танышып сығыу; ознакомиться с резолюцией 
резолюция менән танышып сығыу

ОЗНАКОМЛЕНИЕ с см. ознакомить, озна
комиться; ознакомление с литературой әҙәбиәт 
менән танышыу

ОЗНАКОМЛЯТЬ несов. см. ознакомить 
ОЗНАКОМЛЙТЬСЯ несов. 1. см. ознако

миться 2. страд, от ознакомлять
ОЗНАМЕНОВАНИЕ с  с м . ознаменовать 

♦ в ознаменование чего нимәлер хөрмәтенә 
ОЗНАМЕНОВАТЬ сов. что билдәләү, билдә

ләп үтеү; ознаменовать праздник байрамды 
билдәләп үтеү

ОЗНАМЕНОВАТЬСЯ сов. билдәләнеү, бил
дәләнеп үтеү

ОЗНАЧАТЬ несоө. что аңлатыу, белдереү, 
нимәгәлер тиң булыу, күрһәтеү, күрһәтеп тороу; 
что это означает был нимә аңлата

ОЗНАЧЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от озна
чать 2. прил.; уст. (алда) күрһәтелгән (билдә
ләнгән); в означенный день алда күрһәтелгән 
көндө

О ЗН бБ  м өшөп ҡалтыраныу, дерелдәү 
ОЗОКЕРИТ м; мин. озокерит, тау балауыҙы 
ОЗОЛОТИТЬ сов. кого-что 1. алтынға буяу 

(маныу), алтын төҫөнә индереү 2. разг. мул аҡса 
биреү, байытыу, алтынға (байлыҡҡа) күмеү; 
озолотйть за усл5ти хеҙмәттәре өсөн мул аҡса 
биреү

озбн м озон (газ)
ОЗОНАТОР м озонатор (һауаны озонлау 

ҡорамалы)
ОЗОНЙРОВАНИЕ с см. озонйровать
ОЗОНИРОВАТЬ сов., несоө. что 1. хим. 

озонға әйләндереү (әүерелдереү) 2. озонлау, 
озон менән таҙартыу; озонйровать воду һыуҙы 
озонлау

ОЗОРНЙК м и ОЗОРНЙЦА ж шаян, шуҡ

ОЗОРНИЧАТЬ несоө. шаярыу, шуҡлыҡ 
күрһәтеү

О ЗО РН бЙ , -ая, -ое шаян, шуҡ; озорной ре
бёнок шуҡ бала; озорная улыбка шаян йыл
майыу

О ЗО РС ТВб с шаянлыҡ, шуҡлыҡ 
ОЗЙБНУТЬ сов.; разг. өшөү, туңыу; озябли 

ноги аяҡтар өшөнө
ОЙ межд. (выражает болъ, испуг, удив

ление, восхищение и т.п.) ай, абау, һай-һай; ой, 
как больно! ай, ҡайһылай ауырта!; ой, как хо
рошо живут! һай-һай, нисек яҡшы йәшәйҙәр! 

ОКАЗАНИЕ с  с м . оказать 
ОКАЗАТЬ сов. что күрһәтеү, белдереү, яһау; 

оказать помощь ярҙам күрһәтеү; оказать до
верие ышаныс белдереү; оказать сопротивление 
ҡаршылыҡ күрһәтеү

ОКАЗАТЬСЯ сов. 1. булып сығыу, асыҡла
ныу; оказалось, что онй соседи улар күрше бу 
лып сыҡты 2. барып (килеп) сығыу, ҡалыу, бу
лыу, булып сығыу; он оказался дома ул өйҙә бу
лып сыҡты; оказаться в смешном положении 
көлкөгә ҡалыу ♦ оказаться на высоте тейешле 
юғарылыҡта (кимәлдә) ҡалыу; оказаться у раз
битого корыта ярыҡ ялғаш янында ҡалыу, бер 
нәмәһеҙ ҡалыу

ОКАЗИЯ ж 1. разг. мөмкинлек, мөмкин
селек, юл ыңғайында ебәреү (барыу, китеү); 
уехать с первой же оказией беренсе мөм 
кинселек менән китеү 2. разг. хикмәт, ғәжәп 
хәл; что за оказия? был ниндәй хикмәт? 

ОКАЗЫВАТЬ несов. см. оказать 
ОКАЗЫВАТЬСЯ несоө. 1. см. оказаться 2. в 

знач. вводи, сл. оказывается (как выясняется) 
икән, баҡһаң; он, оказывается, из Москвы ул 
Мәскәүҙән икән 3. страд, от оказывать

ОКАИМИТЬ сов. что 1. (сделать кайму) 
ҡаймалау, ҡаймалап (ҡайма) тотоп сығыу 2. пе- 
рен. уратып (әйләндереп) алыу

ОКАЙМЛЙТЬ несоө. см. окаймйть 
ОКАЛИНА ж; тех. көйөк; железная окали

на (яндырылған) тимер көйөгө
ОКАМЕНЕЛОСТЬ ж 1. таш булып ҡатыу

2. обычно мн. окаменелости (окаменевшие ос
татки животных или растений) ташҡа әүерел
гән (хайуан, үҫемлек) ҡалдыҡтар(ы)

ОКАМЕНЕЛЫЙ, -ая, -ое 1. ташҡа әүерелгән 
(әйләнгән), таш кеүек ҡатҡан; окаменелое дере
во ташҡа әүерелгән ағас 2. перен. (неподвиж
ный, безжизненный) ҡатып ҡалған, йәнһеҙ, 
хәрәкәтһеҙ; окаменелое лицо ҡатып ҡалған йөҙ
3. перен. ҡаты (таш) бәғерле, рәхимһеҙ; окаме
нелое сердце ҡаты бәғерле, таш йөрәк

ОКАМЕНЁТЬ сов. 1. ташҡа әүерелеү (әйлә
неү) 2. перен. ҡатып ҡалыу; окаменеть от удив
ления аптырауҙан ҡатып ҡалыу 3. ҡаты (таш) 
бәғерләнеү, таш бәғергә әйләнеү 
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ОКАНТОВАТЬ
ОКАНТОВАТЬ сов. что 1. ҡаймалау 2. спец. 

ҡырлау; окантовать бревно бүрәнә ҡырлау 
ОКАНТбВКА ж 1. см. окантовать — окан

товывать 2. ҡайма; узкая окантовка нәҙек ҡайма 
ОКАНТ бВЫВАТЬ несов. см. окантовать 
ОКАНЧИВАТЬ несов. см. окончить 
ОКАНЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. окончиться 

2. страд, от оканчивать
ОКАПЫВАТЬ несов. см. окопать 
ОКАПЫВАТЬСЯ несов. 1. см. окопаться 

2. страд, от окапывать
ОКАТИТЬ сов. кого-что (облитъ) ҡойондо

роу; окатйть ребёнка водой баланы һыу ҡойон
дороу

ОКАТИТЬСЯ сов. ҡойоноу; окатиться хо
лодной водой һыуыҡ һыу менән ҡойоноу

бКАТЬ несов. “о”лаштырып һөйләү (төньяҡ 
урыҫ диалекттарында)

ОКАЙННЫЙ, -ая, -ое уст. ҡәһәр һуҡҡан, 
ләғнәт төшкән, мәлғүн

ОКЕАН м 1. океан; Тйхий океан Тымыҡ оке
ан 2. перен. икһеҙ-сикһеҙ, сикһеҙ күп, бик күп; 
океан слёз сикһеҙ күп күҙ йәше ♦ воздушный 
океан һауа океаны, атмосфера

ОКЕАНАВТ м океансы, океанавт, океан тик
шеренеүсеһе

ОКЕАНАРИЙ и ОКЕАНАРИУМ м океана
риум (диңгеҙ хайуандарын һәм балыҡтарын 
црсетец, уларҙың йәшәйешен кцҙәтец өсөн йы- 
һазлатан бассейн)

ОКЕАНЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое спец. океан ...ы, 
океанда ...ы; океанические течения океан ағым
дары; океанйческое рыболовство океанда ба 
лыҡ тотоу

ОКЕАНОГРАФИЧЕСКИЙ, ая, ое океано
график ...ы; океанографйческое исследование
океанографик тикшеренеү

ОКЕАНОГРАФИЯ ж океанография (диңгеҙ 
һәм океандарҙы өйрәнец фәне)

ОКЕАНОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое океаноло 
гия ...ы, океанологик; океанологическая экспе
диция океанология экспедицияһы

ОКЕАНО ЛбГИЯ ж океанология (диңгеҙ һәм 
океандарҙы өйрәнә торган фән)

ОКЕАНСКИЙ, ая, ое океан ...ы; океанский 
лайнер океан лайнеры

ОКИДЫВАТЬ несов. см. окйнуть 
ОКЙНУТЬ: окйнуть взором (взглядом, гла 

зами) кого-что күҙ ташлау, ҡарап (күҙ йөрөтөп) 
алыу

бКИСЕЛ м; хим. әсемтә, окисел 
ОКИСЛЁНИЕ с; хим. әселәнеү, окисланыу; 

окисление металла металдың окисланыуы
ОКИСЛИТЕЛЬ м; хим. әсетмә (әсетке), 

окислаштырыусы
ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое хим. әселәнде- 

реү ...ы, окисланған; окислительный процесс 
әселәндереү процесы

ОКИСЛЙТЬ и окйслить сов. что; хим. 
әселәндереү, окисландырыу

ОКИСЛЙТЬСЯ и окйслиться сов.\ хим. 
әселәнеү, окисланыу

ОКИСЛЙТЬ несов. см. окислйть 
ОКИСЛЙТЬСЯ несов. 1. см. окислйться 

2. страд, от окислйть
бкись ж; хим. әсемә, окись 
оккультный, -ая, -ое рел. аңлатып бул

май торған, серле
ОККУПАНТ м илбаҫар, оккупант 
ОККУПАЦИбННЫЙ, ая, ое баҫҡынсыл, 

баҫып алыусы; оккупационные войска баҫҡын
сыл ғәскәрҙәр

ОККУПАЦИЯ ж оккупация, баҫҡынсылыҡ, 
баҫып алыу; оккупация страны илде баҫып алыу 

ОККУПИРОВАТЬ сов., несов. что баҫып 
алыу, оккупация (баҫҡынлыҡ) яһау, оккупа- 
циялау

ОКЛАД м 1. оклад, хеҙмәт хаҡы; месячный 
оклад айлыҡ хеҙмәт хаҡы 2. фин. (налог) аҡса
лата һалым; подушный оклад йән башына аҡса
лата һалым

ОКЛАДИСТЫЙ: окладистая борода кәрәк 
һаҡал

ОКЛЕВЕТАТЬ сов. кого-что яла яғыу, ҡара 
яғыу

ОКЛЁИВАТЬ несов. см. оклеить
ОКЛЁИТЬ сов. что йәбештереү, йәбештереп 

сығыу; оклеить стены обоями стеналарға обой 
йәбештереү

ОКЛЁЙКА ж см. оклеить оклеивать 
бклик м өндәшеү, тауыш биреү, өндәшеү 

тауышы
ОКЛИКАТЬ несов. см. окликнуть
ОКЛИКНУТЬ сов. кого өндәшеү, өндәшеп 

(ҡысҡырып) туҡтатыу, саҡырыу
О К Н б с 1. тәҙрә; комната в три окна өс

тәҙрәле бүлмә; открыть окно тәҙрәне асыу 
2. разг. (подоконник) тәҙрә төбө; сесть на окно 
тәҙрә төбөнә ултырыу 3. (просвет, отверстие в 
чём-л.) тишек, асыҡ урын, асыҡлыҡ; окно 
между туч болоттар араһындағы асыҡлыҡ
4. разг. (промежуток времени) буш ваҡыт (сә
ғәт); окно между уроками дәрестәр араһындағы 
буш ваҡыт

ОКО с; уст., трад.-поэт. күҙ ♦ хоть вйдит 
око, да зуб неймёт күҙ күрә лә — теш үтмәй; 
око за око, зуб за зуб ҡанға — ҡан, үлемгә — 
үлем

ОКОВАТЬ сов. что, чем 1. кәпләү, ҡаплау 
(тимер йәки ҡалай менән); оковать сундук же
лезом һандыҡты тимер менән кәпләү 2. уст. 
сырмау, сырмап бәйләү 3. перен. биләү, солғау, 
биләп (солғап) алыу; оковал страх ҡурҡыу 
солғап алды 4. перен. ҡаплап алыу (туңдырып); 
лёд оковал реку йылғаны боҙ ҡаплап алды 

ОКОВКА ж см. оковать — оковывать
750



окот
окбвы только мн. 1. уст. (ножные) бығау; 

(ручные) ҡулатҡа, ҡул бығауы 2. перен. бығау; 
разбйть окбвы рабства ҡоллоҡ бығауҙарын 
емереү

ОКбВЫВАТЬ несов. см. оковать 
ОКОЛДОВАТЬ сов. кого-что; прям., перен. 

сихырлау, күҙ быуыу; (очаровать) һоҡланды
рыу, (үҙенә) ҡаратыу

ОКОЛДбВЫВАТЬ несов. см. околдовать 
ОКОЛЕВАТЬ несов. см. околеть 
ОКОЛЕСИЦА: нести околёсицу буш һүҙ 

һөйләү
ОКОЛЁТЬ сов. үлеү (хайуата ҡарата) 
ОКбЛИЦА ж ауыл кәртәһе; за околицей се

ла ауыл кәртәһе аръяғында
бколо предлог с род. п. 1. (поблизости, 

рядом с кем-чем-л.) эргәһендә, янында, тирә
һендә, йәнәш; стоять бколо дома өй эргәһендә 
тороу 2. (при обозначении примерной, прибли
зительной величины, протяжённости, дли
тельности и т.п. чего-л.) тирәһе, самаһы, тирә
һендә; мы шли бколо часа беҙ бер сәғәт самаһы 
барҙыҡ; бколо семй часов вечера киске сәғәт ете 
тирәһендә ♦ BOKpjT да бколо; кругом да бколо 
уратып-суратып, эштең айышына төшөнмәйенсә, 
эштең асылын аңламай, әйләнә-тирәләп кенә 

ОКОЛОЗВЁЗДНЫЙ, -ая, -ое йондоҙ тирә
һендәге (янындағы), йондоҙ әйләнә-тирәһендәге; 
околозвёздная орбйта йондоҙ тирәһендәге ор
бита

ОКОЛОЗЁМНЫЙ, -ая, -ое Ер янындағы (ти
рәһендәге); вывести ракету на околоземную op 
бйту ракетаны Ер тирәһендәге орбитаға сығарыу 

ОКОЛОЛУННЫЙ, -ая, -ое Ай янындағы 
(тирәһендәге); окололунная орбйта Ай тирә
һендәге орбита

околоплбдник м\ бот. емешлек эргәлеге 
околоплбдный, -ая, -ое физиол., анат. 

яралғы тирәһендәге, яралғыны һаҡлай торған; 
околоплодная жйдкость яралғыны һаҡлай 
торған шыйыҡлыҡ

ОКОЛОСЕРДЕЧНЫЙ, -ая, -ое анат. йөрәк 
тирәһендәге, йөрәкте уратҡан, околосердечная 
сумка йөрәк тирәһендәге тоҡсай

ОКОЛОУШНЫЙ, -ая, -ое анат. ҡолаҡ янын
дағы; околоушная железа ҡолаҡ янындағы биҙ 

ОКОЛОЦВЁТНИК м; бот. сәскә эргәлеге 
ОКОЛПАЧИВАТЬ несов. см. околпачить 
ОКОЛПАЧИТЬ сов. кого-что; прост, алдау, 

төп башына ултыртыу
окблыпт м (на фуражке) тирәс; (на шап

ке) ҡырпыу; шапка с околышем ҡырпыулы 
бүрек, ҡырма бүрек

ОКбЛЫШЕК м; уменыи. от окблыш 
окбльный, -ая, -ое 1. урау; окбльный 

путь урау юл 2. перен. хәйләле, аҫтыртын, йәше
рен; узнать окольным путём что-л. нимәнелер 
аҫтыртын белешеү

ОКОЛЬЦЕВАТЬ сов. кого-что; спец, бал
даҡлау; окольцевать лебедя аҡҡошто бал
даҡлау; окольцевать дерево ағасты балдаҡлау 

ОКОЛЬЦбВЫВАТЬ несов. см. окольцевать 
ОКОНЕЧНОСТЬ ж сик, ос, ҡыр, сит; север

ная оконечность острова утрауҙың төньяҡ сиге 
окбнный, -ая, -ое тәҙрә ...ы; оконное 

стекло тәҙрә быялаһы
ОКОНФУЗИТЬ сов. кого-что; разг. оялтыу, 

оятҡа ҡалдырыу, оятлы итеү
ОКОНФУЗИТЬСЯ сов.', разг. оялыу, оятлы 

булыу, оятҡа ҡалыу
ОКОНЧАНИЕ с 1. бөтөү, тамам булыу, та

мамланыу; окончание похода походтың тамам- 
ланыуы 2. аҙаҡ, ахыр, һуң; окончание романа 
романдың аҙағы 3. грам. ялғау; падёжные окон
чания килеш ялғауҙары

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое 1. аҙаҡҡы, 
һуңғы, ахырғы; окончательный вывод һуңғы 
һығымта 2. (не подлежащий изменению) ҡәтғи, 
өҙөп; окончательный ответ ҡәтғи яуап 3. (пол
ный) тулы, тулыһынса, тамам; окончательная 
победа тулы еңеү

окбнчить сов. что бөтөрөү, тамамлау; 
окбнчить работу эште бөтөрөү; окбнчить школу
мәктәпте тамамлау

окбнчиться сов. бөтөү, тамамланыу; пе
рерыв окончился тәнәфес бөттө

окбп м окоп; рыть окопы окоптар ҡаҙыу 
ОКОПАТЬ сов. что 1. тирәләй ҡаҙыу, ура

тып ҡаҙып сығыу; окопать дерево ағасты ура
тып ҡаҙып сығыу 2. (обвести рвом, канавой) 
уратып ҡаҙып сығыу (канау, вал менән); око
пать палатку палатканың тирәһен уратып ҡаҙып 
сығыу

ОКОПАТЬСЯ сов. 1. окоп ҡаҙып урынла
шыу; полк окопался по берегу полк яр буйына 
окоп ҡаҙып урынлашты 2. перен., разг. тыныс 
урынға урынлашыу

ОКбПНЫ Й, ая, ое окоп ...ы; окопная лй
ния окоп линияһы (һыҙығы) ♦ окопная война 
окоп һуғышы

бКОРОК м бот ите; свиной окорок сусҡаның 
бот ите

ОКОСТЕНЕВАТЬ несов. см. окостенеть
ОКОСТЕНЕЛЫЙ, -ая, -ое 1. (превратив

шийся в кость) һөйәккә әйләнгән 2. ҡатҡан, ту
ңып ҡатҡан; окостенелые руки ҡатҡан ҡулдар 
3. перен. ҡатып ҡалған; окостенелый ум ҡатып 
ҡалған аҡыл

ОКОСТЕНЁНИЕ с см. окостенеть; окосте
нение хряща кимерсәктең һөйәккә әйләнеүе 

ОКОСТЕНЁТЬ сов. 1. (превратиться в 
кость) һөйәкләнеү, һөйәккә әйләнеү 2. прям., 
перен. ҡатыу, ҡатып ҡалыу; пальцы окостенели 
бармаҡтар ҡатты

окбт М  С М .  ОКОТИТЬСЯ
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окотиться
окотиться сов. балалау (бесәй, ҡуян, те

йен, арыҫлан һ.б. ҡарата)-, бәрәсләү (һарыҡ, 
кәзә һ.б. ҡарата)

ОКОЧЕНЁЛЫЙ, -ая, -ое өшөп (туңып) ҡат
ҡан, өшөгән; окоченелые пальцы туңып ҡатҡан 
бармаҡтар

ОКОЧЕНЁТЬ сов. 1. туңыу, ҡатыу, туңып 
ҡатыу, өшөү; совсем окоченеть на ветру елгә 
бөтөнләй туңып ҡатыу 2. перен. ҡатып ҡалыу, 
хәрәкәтһеҙ ҡалыу

окбшко с; разг., уменъш. от окно 
ОКРАИНА ж 1. сит; на окраине города ҡала 

ситендә 2. (пограничная область) сик
ОКРАИННЫЙ, -ая, -ое ситтәге, ситендәге; 

окраинный район города ҡала ситендәге район 
ОКРАСИТЬ сов. что 1. (покрытъ краской) 

буяу, маныу; окрасить ткань тауарҙы буяу; 
окрасить в синий цвет күк төҫкә буяу 2. (сде
лать красным — о лучах солнца, огне и т.п.) 
ҡыҙғылт төҫ биреү, ҡыҙартыу 3. перен. (при
дать особый тон, оттенок) сағылыш биреү, 
төҫ индереү, биҙәү

ОКРАСИТЬСЯ сов. буялыу, манылыу 
ОКРАСКА ж 1. см. окрасить; окраска волос 

сәс буяу 2. төҫ; окраска молодой йвы йәш тал 
төҫө 3. перен. үҙенсәлек, төҫ, төҫмөр; придать 
выступлению политйческую окраску сығышҡа 
сәйәси төҫ биреү; стилистическая окраска слова 
һүҙҙең стилистик төҫмөрө

ОКРАШИВАТЬ несов. см. окрасить 
ОКРАШИВАТЬСЯ несов. 1. см. окраситься 

2. страд, от окрашивать
ОКРЁПНУТЬ сов. 1. нығыу, нығыныу, сы

нығыу; лёд на реке окреп йылғала боҙ нығын
ды; дети выросли и окрепли балалар үҫеп 
нығынды; хозяйство окрепло хужалыҡ нығыны 
2. (усилиться) көсәйеү; ветер окреп ел көсәйҙе 

ОКРЕСТИТЬ сов. 1. кого; рел. суҡындырыу 
2. кого-что, кем-чем; разг. (назвать) атау, исем 
биреү (тағыу)

о к р е с т н о с т ь  ж тирә-яҡ, тирә-йүн, әйлә
нә-тирә; окрестность города ҡаланың тирә-яғы 

о к р е с т н ы й , -ая, -ое тирә-яҡтағы, тирә- 
йүндәге, әйләнә-тирәләге; окрестные места тирә- 
яҡтағы урындар

бКРИК м 1. см. бклик 2. ҡысҡырған 
(аҡырған, екергән) тауыш, аҡырыныу, екеренеү 

ОКРИКНУТЬ сов. кого өндәшеү, ҡысҡырып 
саҡырыу

ОКРОВАВИТЬ сов. кого-что ҡанға буяу (ба
тырыу), ҡанатыу; окровавить ногу аяҡты ҡа
натыу

ОКРОВАВИТЬСЯ сов. ҡанға буялыу 
(батыу)

ОКРОВАВЛЕННЫЙ, ая, ое 1. прич. от 
окровавить 2. прил. ҡанлы, ҡанланған, ҡанға 
батҡан; окровавленный бинт ҡанлы бинт

О К РбЛ  м; спец. балалау (ҡуяш а ҡарата) 
ОКРОПИТЬ сов. кого-что бөркөү, һибеү; 

окропйть водой һыу бөркөү
ОКРОПЛЯТЬ несов. см. окропйть 
ОКРбШ КА ж 1. окрошка (кецәҫкә төрлө йә

шелсә һәм ит турап әҙерләнгән һыуыҡ аш) 
2. разг. (беспорядочная смесь) ҡатнашма, бо
ламыҡ

бКРУГ м округ; администратйвный округ ад
министратив округ; военный округ хәрби округ; 
избирательный округ һайлау округы

ОКРУГА ж; разг. әйләнә-тирә, тирә-яҡ, ти
рә-йүн

ОКРУГ ЛЁНИЕ с см. округлить, округлиться
ОКРУГЛЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от округ

лить 2. прил.; перен. түңәрәкләнгән; округлён
ный счёт түңәрәкләнгән иҫәп

ОКРУГЛЁТЬ сов.; разг. түңәрәкләнеү, түңә
рәкләнеп китеү

ОКРУГЛИТЬ сов. что 1. (сделать круглым) 
түңәрәкләү, түңәрәкләндереү; округлить глаза 
күҙҙе түңәрәкләндереү 2. (выразитъ в круглых 
цифрах) түңәрәкләү, түңәрәкләп иҫәпләү; округ
лить счёт иҫәпте түңәрәкләү 3. перен., разг. кү
бәйтеү, үҫтереү; округлйть капитал капиталды 
күбәйтеү

ОКРУГЛИТЬСЯ сов. 1. түңәрәкләнеү; глаза 
округлйлись күҙҙәре түңәрәкләнде 2. (стать 
полным) түңәрәкләнеү, йомроланыу, тулыла
ныу; плечи её округлйлись уның яурындары ту
лыланды 3. перен., разг. күбәйеү, үҫеү; капитал 
округлйлся капитал күбәйҙе

ОКРУГЛОСТЬ ж 1. түңәрәклек, йомролоҡ 
2. (выпуклость) ҡабарынҡылыҡ; округлости 
лйнзы линзаның ҡабарынҡылығы

ОКРУГЛЫЙ, -ая, -ое 1. түңәрәк, йомро; ок- 
р5тлое лицо түңәрәк йөҙ 2. (плавный — о дви
жениях) талғын, һалмаҡ, йомшаҡ, шыма; 
окр5Тлый жест талғын ҡул хәрәкәте 3. перен., 
разг. тулы, тамамланған; окр5тлые фразы та
мамланған фразалар

ОКРУГЛЙТЬ несов. см. округлйть 
ОКРУГ ЛЙТЬСЯ несов. 1. см. округлйться 

2. страд, от округлйть
ОКРУЖАТЬ несов. 1. см. окружить 2. кого- 

что уратып алыу, тирәһендә (эргәһендә, янын
да) булыу (тороу), араһында йәшәү; парк окру
жал дом парк өйҙө уратып алған; её окружают 
друзья ул дуҫтары араһында йәшәй 3. кого; пе
рен. солғау, солғап алыу; это дело окружено 
тайной был эш сер менән солғанған

о к р у ж а ю щ и й , -ая, -ее 1. прич. от окру
жать 2. прил. тирәләге, тирә-яҡтағы, яҡын-тирә
ләге; окружающая обстановка әйләнә тирәләге 
хәл 3. в знач. сущ. окружающее с солғап 
(әйләндереп) алған нәмә, тирә-яҡтағы (әйләнә- 
тирәләге) нәмә 4. в знач. сущ. окружающие мн. 
тирәләгеләр, тирәләге кешеләр, тирә-яҡтағылар



ОКУЧИТЬ
ОКРУЖЕНИЕ с 1. см. окружйть — окружать

2. (окружающая обстановка, условия существо
вания кого-чего-л.) солғаныш, шарттар; геогра 
фйческое окружение географик шарттар; враж
дебное окружение дошман солғанышы 3. (окру
жающие лица, среда) даирә, мөхит; литературное 
окружение әҙәби даирә 4. (окрестность) тирә-яҡ, 
тирә-йүн, әйләнә-тирә 5. әоен. ҡамау, ҡамалыш; 
попасть в окружение ҡамауға эләгеү, ҡамауҙа 
ҡалыу ♦ в окружении кого-чего (в знач. предло
га) кемдәрҙеңдер араһында, кем менәндер бергә

ОКРУЖИТЬ сов. 1. кого-что ҡамап (солғап, 
уратып, әйләндереп, һырып) алыу; окружйть 
врага дошманды ҡамап алыу 2. кем-чем, кого; 
перен. уратып (солғап) алыу, солғау; окружйть 
себя надёжными людьмй үҙеңде ышаныслы ке
шеләр менән уратып алыу; окружйть женщин 
вниманием ҡатын-ҡыҙҙы иғтибар менән солғау 

ОКРУЖ НбЙ , -ая, -ое 1. округ ...ы; окруж
ная избирательная комйссия округ һайлау ко 
миссияһы 2. әйләнәләге, урап үтә торған; окруж
ная железная дорога урап үтә торған тимер юл; 
окружной лес әйләнәләге урман

ОКРУЖНОСТЬ ж 1. әйләнә, урата; ок
ружность дуба имәндең әйләнәһе 2. түңәрәк; вы 
водйть цйркулем окружность циркуль менән 
түңәрәк һыҙыу

ОКРУТИТЬ сов. 1. что, чем; разг. урау, 
уратып һалыу, урап (сырмап) ҡуйыу; окрутйть 
косу вокруг головы сәс толомон башҡа уратып 
ҡуйыу 2. кого; уст., прост, (обвенчать) никах 
уҡыу

ОКРЫЛЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от окры 
лйть 2. прил.; бот., зоол. ҡанатланған, ҡанаты 
булған; окрылённое семя ҡанатланған орлоҡ
3. прил.; перен. ҡанатланған, дәртләнгән; окры
лённый радостью шатлыҡ менән ҡанатланған

ОКРЫЛИТЬ сов. кого-что ҡанатландырыу, 
дәртләндереү, рухландырыу; успех окрылил его 
уңыш уны ҡанатландырҙы

ОКРЫЛИТЬСЯ сов. 1. бот., зоол. ҡанатла
ныу 2. перен. ҡанатланыу, дәртләнеү, рухланыу 

ОКРЫЛЙТЬ несов. см. окрылить 
ОКРЫЛЙТЬСЯ несов. см. окрылйться 
ОКСИДИРОВАНИЕ с см. оксидйровать 
ОКСИДИРОВАТЬ сов., несов. что; тех. ок

си дл ау, оксидл аштырыу
ОКСИДИРбВКА ж; тех. 1. см. оксидйро

вать 2. (оксидированный слой) оксидлашты- 
рылған ҡатлам

ОКТАВА ж октава (1. му з. гамманың һиге
ҙенсе тоны һәм шуга тиклемге ара 2. му з. иң 
ҡалын бас 3. әҙ. шшырҙа махсус һигеҙ юллы 
рифмалы строфа)

ОКТАН м ; хим. октан 
ОКТАЭДР м; мат. октаэдр, һигеҙ ҡыр 
ОКТЙБРЬ м октябрь; месяц октябрь октя

брь айы

ОКТ ЙБРЬСКИЙ, -ая, -ое октябрь ...ы; ок
тябрьские дождй октябрь ямғырҙары

ОКУКЛИВАТЬСЯ несов. см. окуклиться 
ОКУКЛИТЬСЯ сов.; зоол. ҡурсаҡланыу, 

ҡурсаҡҡа әйләнеү (бөжәккә ҡарата)
ОКУЛИРОВАТЬ сов., несов. что; сад. бөрө 

ялғау (емеш агасына ҡарата)
ОКУЛИРбВКА ж см. окулировать 
ОКУЛЙСТ м күҙ табибы (врачы) 
ОКУЛЬТУРИВАТЬ несов. см. окультурить 
ОКУЛЬТУРИТЬ сов. что; с.-х. культура

лаштырыу; окультурить дикую яблоню ҡырағай 
алмағасты культуралаштырыу

ОКУЛЙР м окуляр (оптик ҡорамал быя
лаһы)

ОКУНАТЬ несов. см. окунуть 
ОКУНАТЬСЯ несов. 1. см. окунуться

2. страд, от окунать
ОКУНУТЬ сов. кого-что сумдырып (манып, 

тығып) алыу; окунуть ребёнка в воду баланы 
һыуға сумдырып алыу

ОКУНУТЬСЯ сов. 1. сумыу, сумып алыу; 
окунуться в воду һыуға сумыу 2. перен. күме- 
леү, сумыу, бирелеү; окунуться в работу эшкә 
сумыу

бКУН Ь м алабуға
ОКУПАЕМОСТЬ ж хаҡы сығыу, сығымы 

ҡапланыу
ОКУПАТЬ несов. см. окупить 
ОКУПАТЬСЯ несов. см. окупиться
ОКУПИТЬ сов. что хаҡын (сығымын) 

ҡаплау
ОКУПИТЬСЯ сов. 1. хаҡы сығыу, сығымы 

ҡапланыу 2. перен., разг. үҙен аҡлау, хаҡын ки
ре ҡайтарыу; старания окупятся тырышлыҡтар 
үҙен аҡлар

ОКУРИВАНИЕ с см. окуривать 
ОКУРИВАТЬ несов. см. окурить
ОКУРИТЬ сов. кого-что төтәҫләү, ыҫлау; 

окурйть яблони алмағастарҙы төтәҫләү
о к Ур о к  м төпсөк, тәмәке (папирос) төпсөгө 
ОКУТАТЬ сов. кого-что 1. чем урау, төрөү; 

окутать платком яулыҡ менән урау 2. перен. 
солғап (уратып, сорнап, ҡаплап) алыу; зёмлю 
окутал туман ерҙе томан ҡаплап алды ♦ окута
но тайной что сер булып тороу, сергә сорналыу 

ОКУТАТЬСЯ сов. 1. ураныу, төрөнөү; 
окутаться пуховой шалью дебет шәлгә төрөнөү 
2. перен. ҡапланыу, солғаныу, солғап (ҡаплап) 
алыныу; окутаться туманом томан менән ҡапла
ныу

ОКУТЫВАТЬ несов. см. окутать 
ОКУТЫВАТЬСЯ несов. 1. см. окутаться 

2. страд, от окутывать
ОКУЧИВАНИЕ с см. окучивать 
ОКУЧИВАТЬ несов. см. окучить 
окУчить сов. что күмеү; окучить кар

тофель картуф күмеү



ОКУЧКА
ОКУЧКА ж; разг. см. окучить — окучивать
ОКУЧНИК м күмгес, күмдергес (ҡорал) 
ОЛАДЬЯ ж әсе ҡоймаҡ
ОЛЕАНДР м олеандр (мәңге йәшел йылы яҡ 

ҡыуагы)
ОЛЕДЕНЁЛЫЙ, ая, -ое 1. см. обледенелый

2. (окоченевший) туңған, туңып ҡатҡан
ОЛЕДЕНЁТЬ сов. 1 .см . обледенеть 2. (око

ченеть) боҙ кеүек булыу, өшөп ҡатыу (туңыу) 
ОЛЕИН м; хим. олеин (төҫһөҙ, еҫһеҙ, бер 

ниндәй тәме булмаган шыйыҡ техник кис
лота)

ОЛЕИНОВЫИ: олеиновая кислота олеин 
кислотаһы

ОЛЕНЕВОД м болан үрсетеүсе (белгес) 
ОЛЕНЕВОДСТВО с болансылыҡ, болан 

аҫырау
ОЛЕНЕВОДЧЕСКИЙ, -ая, -ое болансылыҡ 

...ы, болан аҫырау ...ы; оленеводческая ферма 
болансылыҡ фермаһы

ОЛЕНЁНОК м болан балаһы 
ОЛЁНИЙ, -ья, -ье 1. болан ...ы; оленья 

шкура болан тиреһе 2. болан тиреһенән эшлән
гән (тегелгән); оленья шапка болан тиреһенән 
тегелгән бүрек ♦ олений мох бот. болан мүге 

ОЛЁНИНА и ОЛЕНЙНА ж болан ите 
ОЛЁНЬ м болан; олениха, олениха, оленуха 

ж инә болан
ОЛЕОГРАФИЧЕСКИЙ, -ая, -ое олеография 

...ы; олеографйческий способ олеография ысулы 
ОЛЕОГРАФИЯ ж олеография (һцрәт ба

ҫыуҙың борото ысулы һәм шул ысул менән 
баҫылган һцрәт)

ОЛЙВА и ОЛЙВКА ж зәйтүн 
ОЛЙВКОВЫЙ, -ая, -ое 1. зәйтүн ...ы; 

олйвковая роща зәйтүн ҡыуаҡлығы; олйвковое 
масло зәйтүн майы 2. (о цвете) һарғылт йәшел, 
зәйтүн төҫөндәге

ОЛИГАРХИЧЕСКИЙ, -ая, -ое олигархия 
...ы; олигархический строй олигархия ҡо 
ролошо

ОЛИГАРХИЯ ж олигархия (1 . антик 
дәцерҙәге һәм Урта быуаттагы бай югары 
ҡатлам һәм шуларҙың идараһы 2. финанс 
магнаттарҙан торган бәләкәй төркөмдөң 
сәйәси һәм иҡтисади хакимлыгы һәм шул 
төркөм цҙе)

ОЛИМП м 1. миф. Олимп (борошо грек ми
фологияһында аллалар йәшәгән тау һәм 
уларҙың йыйылышы, йыйыны) 2. перен., шутл. 
олимп; литературный олимп әҙәби олимп

ОЛИМПИАДА ж олимпиада; Белая олим
пиада Аҡ олимпиада; математйческая олим
пиада математика олимпиадаһы

ОЛИМПИЕЦ м 1. миф. олимпсы 2. разг. 
олимпиадасы, олимпиада уйынсыһы

ОЛИМПЙЙСКИЙ, -ая, -ое 1. миф. Олимп 
...ы; Олимпийские боги Олимп аллалары

2. олимпиада ...ы; Олимпийский комитет
Россйи Рәсәйҙең олимпиада комитеты; Олим 
пййские игры Олимпиада уйындары ♦ олим
пийское спокойствие ғәжәйеп тыныслыҡ, 
һалҡын ҡанлылыҡ 

ОЛЙФА ж әлиф
ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ с 1. см. олицетворйть

2. чего (воплощение) (йәнле) кәүҙәләнеш; быть 
олицетворением доброты изгелектең кәүҙәләне 
ше булыу

ОЛИЦЕТВОРИТЬ сов. кого-что кәүҙәләнде
реү, һүрәтләү, күрһәтеү

ОЛИЦЕТВОРЙТЬ несов. см. олицетворить
ОЛОВО с аҡ ҡурғаш (химик элемент, 

металл)
оловйнный, -ая, -ое 1. аҡ ҡурғаш ...ы; 

оловянный слйток аҡ ҡурғаш ҡойолмаһы; оло
вянная руда аҡ ҡурғаш мәғдәне 2. аҡ ҡурғаштан 
яһалған, (аҡ) ҡурғаш; оловянный подсвечник аҡ 
ҡурғаш шәмдәл; оловянные солдатики ҡурғаш 
(уйынсыҡ) һалдаттар 3. аҡ ҡурғаш төҫөндәге, аҡ 
ҡурғаш төҫлө; оловянные капли аҡ ҡурғаш 
төҫөндәге тамсылар 4. перен. (о глазах, взгляде) 
тоноҡ; оловянный взгляд тоноҡ ҡараш

ОЛУХ м ; прост, аңра, ахмаҡ, тинтәк, 
мәнһеҙ, кәбәк баш ♦ олух царя небесного шыр 
тиле, аңра

ОЛЬХА ж ерек; ольха белая аҡ ерек; ольха 
чёрная ҡара ерек

ольховый, -ая, -ое 1. ерек ...ы; ольховая 
роща ерек ҡыуаҡлығы 2. ерек, еректән 
эшләнгән; ольховый шкаф ерек шкаф 

ОЛЬШАНИК м ереклек, ерек урманы 
ОМ м; физ. ом (электр ҡаршылығын цлсәц 

берәмеге)
ОМАР м омар (эре диңгеҙ ҡыҫалаһы) 
ОМЁГА ж омега (грек алфавитында иң 

һуңгы хәреф)
ОМЁЛА ж омела (паразит цҫемлек) 
ОМЕРЗЁНИЕ с ерәнеү, сирҡаныу; чувство 

омерзения ерәнеү тойғоһо
ОМЕРЗЁТЬ сов. кому, разг. ерәнес булыу, 

ерәнеү тойғоһо тыуҙырыу
ОМЕРЗИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое 1. ерәнес, 

сирҡаныс; омерзительный запах ерәнес еҫ 
2. разг. үтә насар, яман, хөрт; омерзйтельное 
настроение хөрт кәйеф; омерзйтельная погода 
үтә насар көн

ОМЕРТВЕЛОСТЬ ж 1. үлек (үле), йәнһеҙ- 
лек 2. перен. йәнһеҙлек, һүнгәнлек

ОМЕРТВЕЛЫЙ, -ая, -ое 1. үле, үлгән; 
омертвелые клетки үле күҙәнәктәр 2. перен. 
хәрәкәтһеҙ, йәнһеҙ, һүнгән, тынып ҡалған; 
омертвелые глаза һүнгән күҙҙәр

ОМЕРТВЁНИЕ с см. омертветь; омертвение 
тканей туҡымаларҙың үлеүе

ОМЕРТВЁТЬ сов. 1. һиҙеү һәләтен юғал
тыу, бер ни һиҙмәү, үлеү, үлер хәлгә килеү; 
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стопа омертвела табан бер ни һиҙмәй 2. перен. 
ҡатып ҡалыу, өнһөҙ ҡалыу; омертветь от 
страха ҡурҡыуҙан өнһөҙ ҡалыу 3. перен. ты
нып (бушап) ҡалыу; вокзал омертвел вокзал 
тынып ҡалған

ОМЕРТВИТЬ сов. что 1. (вызвать омерт
вление) һиҙеү һәләтен бөтөрөү; үлеккә әйләнде- 
реү 2 . перен. йәнһеҙгә әйләндереү, һүндереү, 
туҡтатыу; омертвить живое дёло йәнле эште 
туҡтатыу 3. перен. ҡулланыуҙан туҡтау, хәрә
кәтһеҙ ятҡырыу; омертвйть капитал капиталды 
хәрәкәтһеҙ ятҡырыу

ОМЕРТВЛЙТЬ несов. см. омертвйть 
ОМЕТ м һалам эҫкерте
ОМЕЩАНИТЬСЯ сов.; разг. мещанға әйлә

неү, мещанланыу
ОМЛЁТ м йомортҡа тәбейәһе, омлет 
ОМОВЁНИЕ с тәһәрәт алыу 
ОМОЛАЖИВАНИЕ с см. омолодйть 
ОМОЛАЖИВАТЬ несов. см. омолодйть 
ОМОЛАЖИВАТЬСЯ несов. 1. см. омоло 

дйться 2. страд, от омолаживать
ОМОЛОДИТЬ сов. кого-что; в разн. знач. 

йәшәртеү, йәшәртеп ебәреү; улыбка омолодйла 
его лицо йылмайыу уның йөҙөн йәшәртеп ебәр
ҙе; омолодйть органйзм организмды йәшәртеү; 
омолодйть организацию ойошманы йәшәртеү; 
омолодйть виноградные кусты виноград ҡыуаҡ
тарын йәшәртеү

ОМОЛОДИТЬСЯ сов.; в разн. знач. йәшә
реү, йәшәреп китеү

ОМОЛОЖЁНИЕ с; биол. йәшәртеү, йәшәреү 
омбним м; лингв, омоним 
ОМОНЙМИКА ж омонимика (1. лингв, 

берәй телдең омонимдары 2. лексикологияның 
омонимдарҙы өйрәнец белеге)

ОМОНИМЙЧЕСКИИ, ая, -ое лингв, омо 
ним, омонимик; омонимйческие слова омонимик 
һүҙҙәр

омонймия ж; лингв, омонимия 
ОМОЧИТЬ сов. что еүешләү, сылатыу, һыу

лау; омочйть глаза слезами күҙҙе йәшкә сылатыу 
ОМРАЧАТЬ несов. см. омрачйть 
ОМРАЧАТЬСЯ несов. 1. см. омрачйться 

2. страд, от омрачать
ОМРАЧИТЬ сов. кого-что ҡайғыға һалыу 

(ҡалдырыу), хәсрәткә төшөрөү, кәйефен боҙоу; 
омрачйть настроение кәйефте боҙоу

ОМРАЧИТЬСЯ сов. ҡайғыға һалыу, хәсрәт
ләнеү, ҡараңғыланыу, күңелһеҙләнеү, кәйефе 
боҙолоу (ҡырылыу); лицо вдруг омрачйлось йө
ҙө ҡапыл ҡараңғыланды 

бМ УЛЬ м омуль (балыҡ) 
бМ УТ м 1. (яма на дне реки или озера) ятыу 

2 . (водоворот) упҡын, сөңгөл, өйөрмә 3. перен. 
(то, что затягивает) батҡаҡ, һаҙлыҡ; в омуте 
жйзни тормош һаҙлығында ♦ в тйхом омуте 
черти водятся йыуаштан йыуан сыға

ОМШАНИК м; пчел, умарта баҙы 
ОМЫВАТЬ несов. 1. см. омыть 2. что (йыл

ға, диңгеҙ) әйләндереп (уратып) алыу, (тулҡын, 
һыу ағышы) йыуып тороу; море омывает остров 
утрауҙы диңгеҙ уратып алған

ОМЫВАТЬСЯ несов. 1 . см. омыться 
2. страд, от омывать 2

ОМЫТЬ сов. кого-что; книжн. см. обмыть 
ОМЫТЬСЯ сов.', книжн. см. обмыться 
ОН м (его, ему, его, им, о нём) мест, ул 
ОНА ж (её, ей, её, ею и ей, о ней) мест. см. он 
ОНАГР м ҡырағай ишәк, онагр 
ОНАНИЗМ м онанизм, ҡул зинаһы 
ОНДАТРА ж ондатра (ҡиммәтле тиреле 

йәнлек)
ОНЕМЁЛЫЙ, -ая, -ое 1. (немой) телһеҙ, те

ле бәйләнгән 2. разг. ойоған, ҡатып ҡалған; оне
мелая нога ойоған аяҡ

ОНЕМЁНИЕ с см. онеметь 
ОНЕМЁТЬ сов. 1. телдән (ҡалыу) яҙыу; оне

меть от страха ҡурҡыуҙан телдән яҙыу 2. ойоу, 
ҡатып ҡалыу; рука онемела ҡул ойоно

ОНИ мн. (их, им, их, ими, о них) мест. см. он 
б н и к с  м\ мин. оникс (аҡыҡтың бер төрө) 
о н к б л о г  м онколог, онкология белгесе 
ОНКОЛОГЙЧЕСКИЙ, ая, ое онкология 

...ы; онкологический институт онкология инсти
туты; онкологический диспансер онкология дис
пансеры

ОНКОЛбГИЯ з к; мед. онкология (яман шеш 
ауырыуҙарын һәм уларҙы дауалау ысулдарын 
өйрәнец фәне)

О Н б с (его, ему, его, им, о нём) мест. 1. см. 
он 2. разг. (в знач. мест, “это”) ул, был; будет 
ли оно хорошо? ул һәйбәт булырмы икән? 3. в 
знач. частицы', разг. (усиливает, выделяет 
слово или высказывание) уныһы шулай, Тимәк; 
оно, конечно, так уныһы, әлбиттә, шулай

ОНОМАСТИКА ж\ лингв. 1. ономастика, 
яңғыҙлыҡ исемдәр 2 . ономастика (лингвистика
ла яңғыҙлыҡ исемдәрҙе өйрәнә торган бцлек) 

ОНТОГЕНЁЗ м\ биол. онтогенез (орга
низмдың яралыуҙан алып йәшәц ахырына тик
лем индивидуаль цҫеше)

ОН^ЧА ж силғау, ыштыр 
б н ы й ,  -ая, -ое мест.', уст. 1. (тот) анау, 

ул, теге, шул; в бный день теге көндө 2. (выше
упомянутый) юғарыла әйтелгән, иҫкә алынған 

ОПАДАТЬ несов. см. опасть 
ОПАЗДЫВАТЬ несов. см. опоздать 
ОПАИВАТЬ несов. см. опойть 
ОПАЛ м; мин. аҡ аҡыҡ; кольцо с опалом аҡ 

аҡыҡ ҡашлы йөҙөк
ОПАЛА ж 1. ист. батша йәбере (язаһы); быть 

в опале батша йәберендә булыу (йөрөү) 2. перен. 
(немилость) күрә алмаусанлыҡ, яратмау 

ОПАЛИВАТЬ несов. см. опалйть
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ОПАЛИТЬ сов. 1. кого-что өтөү, өтәҫләү; 

опалить курицу тауыҡты өтөү 2. что көйҙөрөү, 
яндырыу, көйҙөрөп (яндырып) алыу; опалйть 
брови ҡашты көйҙөрөү 3. что (иссушить кожу) 
ел ашау, елгә ярылыу, ҡояшҡа яныу; ветром 
ему опалйло лицо уның бите елгә ярылған 

ОПАЛИТЬСЯ сов.', разг. бешеү, яныу 
ОПАЛОВЫЙ, -ая, -ое мин. 1. аҡ аҡыҡ ...ы; 

опаловый камень аҡ аҡыҡ ташы 2. аҡ аҡыҡ, аҡ 
аҡыҡтан яһалған; опаловый перстень аҡ аҡыҡ 
йөҙөк 3. (о цвете) аҡ аҡыҡ төҫлө

ОПАЛЬНЫЙ, -ая, -ое батша йәберенә 
(язаһына) дусар булған; опальный дворянйн 
батша йәберенә дусар булған дворян

ОПАМЯТОВАТЬСЯ сов.', разг. аңға (иҫкә, 
һушҡа) килеү, айныу

ОПАРА ж әсетке, ҡамыр башы; поставить 
опару әсетке ҡуйыу

ОПАРНИК м икмәк күнәге 
ОПАРШИВЕТЬ сов. таҙланыу, таҙға әйлә

неү, ҡутырлап бөтөү, ҡорсаңғыға батыу
ОПАСАТЬСЯ несоә. 1. кого-чего и с неопр. 

(бояться) ҡурҡыу, шикләнеү, хәүефләнеү 2 . че
го ж с неопр. ҡурҡыу, һаҡланыу; опасаться 
сквозняков үтә елдән һаҡланыу

ОПАСЁНИЕ с шик, шом, шөбһә, хәүеф; 
выразить опасение шик белдереү

ОПАСКА ж\ разг. ҡурҡыу, шикләнеү, һаҡ
лыҡ; поглядывать с опаской шикләнеп ҡарау; 
ходйть с опаской һаҡлыҡ менән йөрөү

ОПАСЛИВЫЙ, -ая, -ое разг. һаҡ, ҡурҡаҡ, 
ҡурҡырлыҡ, шикләнерлек; опасливый пешеход 
һаҡ йәйәүле; опасливая мысль шикләнерлек уй 

ОПАСНОСТЬ ж ҡурҡыныс, хәүеф-хәтәр; 
подвергаться опасностям хәүеф хәтәргә дусар 
ителеү

ОПАСНЫЙ, -ая, -ое ҡурҡыныс(лы), хәүеф
ле, хәүеф-хәтәрле, хәтәр; опасная дорога хәүеф- 
хәтәрле юл; опасный преступник хәтәр енәйәтсе 

ОПАСТЬ сов. 1. ҡойолоу, ҡойолоп төшөү; 
лйстья опали япраҡтар ҡойолдо 2. кәмеү, ҡай
тыу; опухоль опала шеш ҡайтты 3. разг. 
ябығыу, тартылыу; лошадь опала телом ат 
ябыҡты

ОПАХАТЬ сов. что уратып һөрөү, тирәләй 
һөрөп сығыу; опахать межу ыҙанды тирәләй 
һөрөп сығыу

ОПАХИВАТЬ несов. см. опахать 
ОПЁКА ж 1. юр. бағымсылыҡ, опека (бала

ларҙы, психик ауырыуҙарҙы, ҡарттарҙы тәр- 
биәләцгә алыу менән бергә уларҙың шәхси һәм 
милек хоҡуҡтарын һаҡлауҙы ҡайгыртыу)', уч
редить опеку опека ойоштороу 2. (лица или уч
реждения) бағымсылар, опека, опекунлыҡ, опе
кундар 3. (забота, попечение) ҡарау, ҡайғыр
тыу, хәстәрлек; родйтельская опека ата-әсә хәс
тәрлеге ♦ международная опека халыҡ-ара опе

ка (ҡайһы бер бойондороҡло илдәрҙең Бер
ләшкән Милләттәр Ойошмаһы ҡушыуы һәм 
кцҙәтеце аҫтында гәмәлләштерелгән идараһы) 

ОПЕКАТЬ несоә. кого-что 1. юр. (осуществ
лять опеку) бағыу, опекунлыҡ итеү, опекаға 
алыу; опекать малолетних кесе йәштәгеләрҙе 
опекаға алыу 2 . перен. хәстәрлек күреү, ҡарау, 
ҡурсалау, ҡайғыртыу; чересчур опекать ребён
ка баланы кәрәгенән артыҡ ҡурсалау

ОПЕКУН м и ОПЕКУНША ж опекун, one 
каға алған кеше, бағымсы

ОПЕКУНСКИЙ, -ая, -ое опекун ...ы, опекун
лыҡ ...ы, бағымсылыҡ ...ы; опекунское право 
опекун хоҡуҡтары; опекунские дела опекунлыҡ 
эштәре

ОПЕКУНСТВО с опекунлыҡ, бағымсылыҡ; 
возложйть опекунство на старшего брата one
кунлыҡты өлкән ағайға йөкмәтеү 

ОПЕНОК м баллы бәшмәк 
ОПЕРА ж опера ♦ из другой оперы; не из 

той оперы дуға менән бесән сабыу (һөйләнгән 
һцҙгә бөтөнләй ҡағылышы булмаған хәбәргә 
ҡарата)

ОПЕРАТИВКА ж; разг. оперативка, опера
тив кәңәшмә

ОПЕРАТИВНИК м; разг. оперативник (енә
йәттәрҙе асыу һәм булдырмау эштәре менән 
шөғөлләнецсе милиция хеҙмәткәре)

ОПЕРАТИВНОСТЬ ж оперативлыҡ, етеҙлек, 
өлгөрлөк; проявить оперативность өлгөрлөк 
күрһәтеү; оператйвность в работе эштәге етеҙлек 

ОПЕРАТИВНЫЙ, -ая, -ое 1. операция ...ы; 
удалить опухоль оператйвным путём шеште one 
рация юлы менән алып ташлау 2 . оператив; one 
ратйвная сводка оператив хәбәр; оператйвный 
отдел оператив бүлек; оператйвное руководство 
оператив етәкселек

ОПЕРАТОР м оператор
ОПЕРАТОРСКИЙ, -ая, -ое оператор ...ы; 

операторская работа оператор эше
ОПЕРАЦИОННЫЙ, ая, ое 1. операция

...ы; операционный план операция планы 2. ө 
знач. сущ. операционная ж операция бүлмәһе 

ОПЕРАЦИЯ ж операция (1. хирургия юлы 
менән кцрһәтелгән ярҙам 2 . дөйөм бер планды 
цтәцгә йцнәлдерелгән хәрби хәрәкәт 3. сауҙа, 
финанс, почта һ.б. хеҙмәте буйынса башҡа
рылған эш 4. производствола технологик про
цестың тамам булған бер өлөшө)

ОПЕРЕДИТЬ сов. кого-что; прям., перен. 
уҙыу, уҙып китеү; опередить одноклассников 
класташтарҙы (синыфташтарҙы) уҙып китеү 

ОПЕРЕЖАТЬ несов. см. опередить 
ОПЕРЕЖЁНИЕ с см. опередить; опере

жение графика графиктан алда барыу
ОПЕРЁНИЕ с ҡош йөнө, ҡауырһын ♦ хвос

товое оперение самолёта ав. самолёттың ҡойроҡ 
ҡанаты 
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ОПЛЕУХА
ОПЕРЁТОЧНЫЙ, -ая, -ое оперетта ...ы; опе

реточный актёр оперетта актёры 
ОПЕРЁТТА ж оперетта
ОПЕРЁТЬ сов. что терәү, һөйәү, терәп 

(терәтеп, һөйәп) ҡуйыу; опереть о забор ҡой
маға һөйәү

ОПЕРЕТЬСЯ сов. на кого-что; в разн. знач. 
терәлеү, һөйәлеү, таяныу; опереться на палку 
таяҡҡа таяныу; опереться на товарищей иптәш
тәргә таяныу; опереться на факты факттарға 
таяныу

ОПЕРИРОВАТЬ 1. сов., несов. кого-что 
операция яһау; оперировать больного ауырыуға 
операция яһау 2. несов. хәрби операция алып ба
рыу; оперировать в тылу противника дошман 
тылында хәрби операция алып барыу 3. несов. 
чем таяныу, таянып эш итеү; оперировать 
точными сведениями теүәл мәғлүмәттәргә тая
нып эш итеү; оперировать цифрами цифрҙарға 
таяныу

ОПЕРИТЬСЯ сов. 1. (покрыться оперением) 
йөн сығыу, ҡауырһын үҫеү 2. перен. (возму
жать) буйға етеү, үҫеп етеү 3. перен. (улуч
шить материальное положение) нығыныу, 
хәлләнеү

бПЕРНЫ Й, -ая, -ое опера ...ы; оперный 
театр опера театры

ОПЕРЙТЬСЯ несов. см. опериться
ОПЕЧАЛЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от опе

чалить 2. прил. ҡайғылы, хәсрәтле, ҡайғыға 
төшкән (ҡалған); опечаленное лицо ҡайғылы 
йөҙ

ОПЕЧАЛИТЬ сов. кого-что ҡайғыға 
(хәсрәткә) төшөрөү, ҡайғыға ҡалдырыу (һалыу) 

ОПЕЧАЛИТЬСЯ сов. 1. ҡайғыға төшөү, ҡай
ғыға (хәсрәткә) ҡалыу 2 . кәйефһеҙлек (күңел
һеҙлек) күрһәтеү

ОПЕЧАТАТЬ сов. что мисәтләү, мисәтләп 
алыу (ҡуйыу); опечатать квартйру фатирҙы ми
сәтләп ҡуйыу

ОПЕЧАТКА ж баҫма хатаһы; грубая опе
чатка тупаҫ баҫма хатаһы

ОПЕЧАТЫВАНИЕ с см. опечатать; опечаты
вание складов складтарҙы мисәтләп ҡуйыу 

ОПЕЧАТЫВАТЬ несов. см. опечатать 
ОПЁШИТЬ сов.; разг. ҡаушап төшөү (ки

теү), аптырап китеү; опешить от неожиданности 
көтөлмәгән хәлдән ҡаушап төшөү 

ОПИВАТЬСЯ несов. см. опйться 
опивки только мн.; разг. эсемлек ҡалдығы 
бпий м әфиүн
бпийный, -ая, -ое әфиүн ...ы; опийная на

стойка әфиүн төнәтмәһе
ОПИЛКИ только мн. бысҡы вағы (онтағы) 
ОПИРАТЬ несов. см. опереть 
ОПИРАТЬСЯ несов. 1. см. опереться 

2. страд, от опирать

ОПИСАНИЕ с 1. см. описать 1, 2 ; 2. (словес
ное изображение кого-чего-л.) тасуирлау, тасу
ирлама; описание путешествия сәйәхәттең тасу
ирламаһы

ОПИСАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое тасуирлы, тасуи
ри; описательный курс ботаники ботаниканың 
тасуирлама курсы

ОПИСАТЬ сов. 1. кого-что (изобразить 
кого-что-л. в письменной или устной форме) 
тасуирлау, тасуирлап (һүрәтләп) биреү 2. что 
үҙенсәлектәрен яҙыу, яҙып сығыу (алыу); опи
сать местный говор ерле һөйләштең үҙен
сәлектәрен яҙыу 3. что опись яһау, яҙып алыу, 
яҙыу; описать имущество милеккә опись яһау
4. что; мат. түңәрәкләп (ҡамап) һыҙыу; опи
сать окружность BOKpjT квадрата квадратты 
ҡамап түңәрәк һыҙыу

ОПИСАТЬСЯ сов. яҙыуҙа хата ебәреү, 
яңылыш яҙып ҡуйыу

ОПИСКА ж яҙыу хатаһы, яҙыуҙағы хата 
ОПИСЫВАТЬ несов. см. описать 
ОПИСЫВАТЬСЯ несов. 1. см. описаться 

2. страд, от опйсывать
бпись ж 1. см. описать 3 — опйсывать 3; 

2. (список) опись, исемлек (әйберҙәр, доку
менттар һ.б.)

ОПИТЬСЯ сов.; разг. артыҡ (кәрәгенән тыш) 
эсеү

бПИУМ  м әфиүн; курйть опиум әфиүн 
тартыу

ОПЛАКАТЬ сов. кого-что ҡайғырып илау, 
күҙ йәше түгеү; оплакать смерть друга дуҫтың 
үлеменә ҡайғырып илау

ОПЛАКИВАТЬ несов. см. оплакать 
ОПЛАТА ж  1. см. оплатйть — оплачивать; 

оплата труда рабочих эшселәрҙең хеҙмәтенә 
түләү 2. түләү, түләнә торған аҡса; сдельная 
оплата эш күләменә ҡарап түләү

ОПЛАТИТЬ сов. что түләү; оплатйть рас
ходы по командировке командировка сығымда
рын түләү; оплатйть счёт счёт буйынса түләү 

ОПЛАЧЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от опла
тйть 2. прил. түләгән, түләнгән; оплаченный 
долг түләнгән бурыс

ОПЛАЧИВАТЬ несов. см. оплатйть 
ОПЛЕВАТЬ сов. кого-что 1. разг. (покрыть 

плевками) төкөрөп бөтөү 2. перен. (оскорбить) 
хур (мәсхәрә) итеү, бысраҡ ташлау 

ОПЛЕВЫВАТЬ несов. см. оплевать 
ОПЛЕСТИ сов. 1. что сырмап (уратып, 

урап) алыу; оплестй йзгородь колючей прово
локой кәртәне сәнскеле тимер сым менән уратып 
алыу 2. кого; перен., прост, (обмануть) алдау, 
ултыртыу

ОПЛЕТАТЬ несов. см. оплестй
ОПЛЕУХА ж; разг. 1. сикәгә сабыу (һуғыу), 

яңаҡҡа ҡундырыу (ялатыу) 2. перен. (оскорбле
ние) мәсхәрә, хурлыҡ, кәмһетеү



ОПЛЕШИВЕТЬ
ОПЛЕШИВЕТЬ сое.; разг. пеләшләнеү, та

сайға (ялтасҡа) әйләнеү
ОПЛОДОТВОРЁНИЕ с см. оплодотво

рить — оплодотворять
ОПЛОДОТВОРЙТЬ сов. кого-что аталанды

рыу, һеркәләндереү (цҫемлектәрҙе)
ОПЛОДОТВОРИТЬСЯ сов. аталаныу, 

һеркәләнеү (цҫемлектәргә ҡарата)
ОПЛОДОТВОРЙТЬ несов. см. оплодотворить 
ОПЛОДОТВОРЙТЬСЯ несов. 1. см. опло

дотвориться 2. страд, от оплодотворять
ОПЛОМБИРОВАТЬ сов. что пломбалау, 

пломбалап алыу; опломбировать склад складты 
пломбалап алыу

ОПЛОМБИРбВЫВАТЬ несов. см. оплом
бировать

оплбт м; высок, терәк, таяныс 
ОПЛОШАТЬ сов.\ разг. хата ебәреү, яңы

лышлыҡ яһау
оплбшность ж хата, яңылышлыҡ; ис

править свою оплбшность үҙеңдең хатаңды 
төҙәтеү; допустить оплбшность хата ебәреү 

ОПЛЫВАТЬ I несов. см. оплыть I 
ОПЛЫВАТЬ II несов. см. оплыть II 
ОПЛЫТЬ I сов. что и без доп. йөҙөп әйләнеп 

(урап) сығыу, тирәләй (уратып) йөҙөп сығыу; 
оплыть остров утрауҙы уратып йөҙөп сығыу 

ОПЛЫТЬ II сов. 1. (заплыть жиром) һиме
реү, май үреү, шешенеү 2. (о свече) иреп ағыу
3. (обрушиться от оползня) ишелеп (емерелеп) 
төшөү; берег оплыл яр ишелеп төшкән

ОПОВЕСТИТЬ сов. кого-что хәбәр итеү, 
белдереү

ОПОВЕЩАТЬ несов. см. оповестить 
ОПОВЕЩЕНИЕ с  1 . см. оповестйть — опо

вещать 2. (известие) хәбәр, хәбәр итеү 
ОПОГАНИВАТЬ несов. см. опоганить
ОПОГАНИТЬ сов. кого-что', разг. бысратыу, 

бысраҡ яғыу
ОПбЕК м быҙау тиреһе, быҙау күне 
ОПОЗДАНИЕ с һуңлау, һуңға ҡалыу, кисе

геү; опоздание на работу эшкә һуңға ҡалыу; 
прийтй без опоздания һуңға ҡалмай килеү

ОПОЗДАТЬ сов. 1. һуңлау, һуңға ҡалыу, ки
сегеү; опоздать на урок дәрескә һуңлау 2. (свое
временно не выполнить) кисектереү, һуңлатыу; 
опоздать со спйсками исемлектәрҙе һуңлатыу 

ОПОЗНАВАНИЕ с см. опознавать 
ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ, ая, -ое таныу ...ы; 

опознавательные знаки таныу билдәләре 
ОПОЗНАВАТЬ несов. см. опознать 
ОПОЗНАНИЕ с см. опознать 
ОПОЗНАТЬ сов. кого-что таныу, айырыу; 

опознать вражеский самолёт дошман самолётын 
таныу

ОП ОЗбРИТЬ сов. кого-что хур (мәсхәрә) 
итеү, оятҡа ҡалдырыу

ОПОЗбРИТЬСЯ сов. хур (оятлы) булыу, 
оятҡа (мәсхәрәгә) ҡалыу

ОПОИТЬ сов. кого 1. артыҡ эсереп зарарлау; 
опойть лошадь атты артыҡ эсереп зарарлау 
(эҫеләгән ат тураһында) 2. (напоить чем-л. 
хмельным) иҫерткес эсемлек эсереү 3. уст. (от
равить) ағыу эсереү

опбй м\ вет. аттың яныуы (һыу эсер
гәндән)

опбйковый, -ая, -ое быҙау ...ы, быҙау ти
реһенән эшләнгән, быҙау күненән тегелгән; 
опойковая кожа быҙау тиреһенән эшләнгән күн; 
опойковые сапогй быҙау күненән тегелгән итек 

ОПбКА ж 1. тех. ҡалып, ҡыҫа (ҡойоу 
эшендә) 2. геол. опока (тау тоҡомо)

ОПОЛАСКИВАТЬ несов. см. ополоснуть 
ОПОЛЗАТЬ I несов. см. оползти I 
ОПОЛЗАТЬ II несов. см. оползтй II 
бПОЛЗЕНЬ м ишелмә, шыуышма, ишелгән 

(шыуған) ер
ОПОЛЗТИ I сов. 1. что и без доп. (вокруг 

чего-л.) уратып шыуышыу, имгәкләү 2. (огибая 
что-л.) шыуышып (имгәкләп) ситләтеп үтеү 
(үтеп китеү)

ОПОЛЗТИ II сов. ишелеп (емерелеп) төшөү; 
стены дома оползлй өй стенаһы (диуары) емере
леп төшкән

ОПОЛОСНУТЬ сов. что сайҡау, сайҡап 
алыу; ополоснуть кастрюлю кәстрүлде сайҡау 

ОПОЛЧАТЬСЯ несов. см. ополчиться 
ОПОЛЧЁНЕЦ м ополчин, ополчениела 

хеҙмәт итеүсе
ОПОЛЧЕНИЕ с ополчение; народное опол

чение халыҡ ополчениеһы
ОПОЛЧЁНСКИЙ, -ая, -ое ополчение ...ы; 

ополченские части ополчение частары
ОПОЛЧИТЬ сов. кого-что 1. уст. (воору

жить) ҡоралландырыу, ополчение йыйыу 2. пе- 
рен., разг. (восстановить против кого-л.) дош
манлаштырыу, ҡаршы ҡотортоу

ОПОЛЧИТЬСЯ сов. 1. уст. (вооружиться) 
ҡоралланыу, ополчениеға ойошоп, ҡаршы күтә
релеү 2. (пойти войной) һуғышҡа күтәрелеү; 
ополчйться на врага дошманға ҡаршы һуғышҡа 
күтәрелеү 3. перен. ҡаршы көрәшеү, һөжүм 
итеү; ополчйться против мещанства мещан 
лыҡҡа ҡаршы көрәшеү

опбмниться сов. 1. аңға (иҫкә, һушҡа) 
килеү; опбмниться после обморока һуш ки 
теүҙән һуң аңға килеү 2. (одуматься) аҡылға 
килеү, үҙеңде ҡулға алыу

О П бР: во весь опор (скакать, мчаться, не 
стйсь) бөтә көскә, йән-фарман (сабыу, йүгереү) 

О П бРА  ж 1. таяу, терәү, Терәк; поставить 
опоры терәүҙәр ҡуйыу 2. перен. (поддержка) 
таяныс; отец — опора семьй атай — ғаилә тая
нысы

ОПОРАЖНИВАТЬ несов. см. опорожнить
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ОПРАВИТЬСЯ
ОПОРАЖНИВАТЬСЯ несов. 1 .см . опорож

ниться 2. страд, от опоражнивать
О П бРКИ  мн. (ед. опорок м); разг. иҫке 

итек, туҙған аяҡ кейеме
ОПбРНЫ Й, -ая, -ое таяу ...ы, терәү ...ы, 

Терәк ...ы; опорная балка терәү бағанаһы; 
опорный пункт Терәк пункты

ОПОРОЖНЙТЬ и ОП ОРбЖ Н ИТЬ сов. 
что бушатыу, бушатып ҡуйыу; опорожнйть ци
стерну цистернаны бушатыу

ОПОРОЖНЙТЬСЯ и ОПОРбЖНИТЬСЯ  
сов. бушау; бочка опорожнйлась мискә бушаны 

ОПОРОЖНЙТЬ несов. см. опорожнйть 
ОПОРОЖНЙТЬСЯ несов. 1. см. опорож

ниться 2. страд, от опорожнйть 
ОПОРбС м сусҡа балалауы 
ОПОРОСИТЬСЯ сов. балалау (сусҡам  

ҡарата)
ОПОРбЧИВАТЬ несов. см. опорочить 
ОПОРбЧИТЬ сов. кого-что исемен һатыу, 

яманатлы итеү, хурлыҡҡа төшөрөү
ОПОСРЕДСТВОВАННЫЙ, ая, ое филос.

1. прич. от опосредствовать 2. прил. туранан- 
тура булмаған, берәй нәмә (аша) арҡыры; опо
средствованное познание действительности 
ысынбарлыҡты нимәлер аша танып белеү

ОПОСРЕДСТВОВАТЬ сов., несов. что; фи
лос. туранан-тура булмау, аша белеү (бирелеү) 

ОПОСТЫЛЕТЬ сов.', разг. биҙҙереү, туйҙы
рыу, ялҡытыу

ОПОХМЕЛИТЬСЯ сов.', разг. баш төҙәтеү 
ОПОХМЕЛИТЬСЯ несов. см. опохмелиться 
ОПОЧИВАЛЬНЯ ж; уст. йоҡо бүлмәһе (ғә

ҙәттә, батша һарайында, баярҙар йортонда) 
ОПОШЛЕНИЕ С С М .  ОПОШЛИТЬ, ОПОШЛИТЬСЯ

опбшлнть сов. 1. кого-что (сделать пош
лым) ҡара яғыу, әшәке итеп күрһәтеү 2. что 
(сделать избитым, затасканным) ҡәҙерһеҙләү, 
ҡәҙерен китәреү (ебәреү)

опбшлнться сов. 1. (стать пошлым) 
әшәкеләнеү, әшәке булыу 2. (стать избитым) 
ҡәҙерһеҙләнеү, ҡәҙере китеү

опошлйть несов. см. опошлить 
ОПОШЛИТЬСЯ несов. 1. см. опошлиться

2. страд, от опошлйть 
ОПОЭТИЗИРОВАТЬ сов. кого-что шиғри

лаштырыу, биҙәп күрһәтеү
ОПОЙСАТЬ сов. 1. кого-что билбау бәйләү, 

билен бәйләү, билгә бәйләү 2. что; перен. (окру
жить собой) әйләндерел (солғап, уратып) алыу; 
река опойсала деревню ауылды йылға уратып 
алған

ОПОЙСАТЬСЯ сов. 1. (подпоясаться) бил
де быуыу, билбау бәйләү 2. перен. (стать 
окружённым чем-л.) әйләндерел (уратылып) 
алыныу

ОПОЙСЫВАТЬ несов. см. опоясать

ОПОЙСЫВАТЬСЯ несов. 1. см. опойсаться 
2. страд, от опойсывать

ОППОЗИЦИОНЕР м оппозиционер (оппози
ция яҡлы кеше)

ОППОЗИЦИОННЫЙ, ая, ое оппозиция 
...ы; оппозиционный блок оппозиция блогы 

ОППОЗИЦИЯ ж оппозиция (1. ҡаршы то
роу, килешмәц 2. берәй йәмгиәт, ойошма һ.б. 
эсендә кцпселектең ҡарашына, сәйәсәтенә 
цҙенең сәйәсәтен һ.б. ҡаршы ҡуйган төркөм); 
парламентская оппозиция парламент оппо 
зицияһы

ОППОНЕНТ м оппонент; официальный оп
понент рәсми оппонент

ОППОНИРОВАТЬ несов. оппонент булыу, 
ҡаршы фекер әйтеү (берәр диспутта, гилми 
бәхәстә һ.б.)

ОППОРТУНИЗМ м; ист. оппортунизм (эш
селәр хәрәкәтендә марксизм-ленинизмға ҡар
шы булган ағым)

ОППОРТУНИСТ м оппортунист, оппорту
низм яҡлы

ОППОРТУНИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое оппор 
тунистик; оппортунистическая теория оппорту
нистик теория

ОППОРТУНЙСТСКИЙ, ая, ое оппорту 
нист; оппортунйстская группа оппортунистар 
төркөмө

ОПРАВА ж тирәс; оправа для очков күҙлек 
тирәсе

ОПРАВДАНИЕ с 1. см. оправдать 2. (при
говор суда) аҡлау, ғәйепһеҙ тип табыу 3. (довод) 
һылтау, сәбәп, дәлил; найтй оправдание аҡла
ныу өсөн дәлил табыу

ОПРАВДАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое аклау ...ы; 
оправдательный приговор аҡлау хөкөмө; оправ
дательный документ аҡлау документы

ОПРАВДАТЬ сов. кого-что; в разн. знач. 
аҡлау; оправдать доверие ышанысты аҡлау; оп
равдать расходы сығымдарҙы аҡлау; оправдать 
расходы счетами и расписками бухг. сығым
дарҙы счёттар һәм распискалар менән аҡлау 

ОПРАВДАТЬСЯ сов.; в разн. знач. аҡланыу; 
предсказания оправдались әйткәндәр аҡланды; 
затраты оправдались тотолған аҡсалар аҡланды 

ОПРАВДЫВАТЬ несов. см. оправдать 
ОПРАВДЫВАТЬСЯ несов. 1. см. оправ

даться 2. страд, от оправдывать
ОПРАВИТЬ I сов. что төҙәтеү, ипләү, рәт

ләү, ипләп (рәтләп, төҙәтеп) ҡуйыу; оправить 
постель түшәкте төҙәтеп ҡуйыу; оправить платье 
күлдәкте рәтләү

ОПРАВИТЬ II сов. что тирәсләү, тирәс 
ҡуйыу; оправить драгоценный камень аҫыл 
ташҡа тирәс ҡуйыу

ОПРАВИТЬСЯ сов. 1. төҙәтенеү, яһаныу; 
оправиться перед зеркалом көҙгө алдында 
төҙәтенеү 2. от чего яҙылыу, арыуланыу,



ОПРАВЛЯТЬ
Һауығыу, төҙәлеү; оправиться от болезни ауы
рыуҙан төҙәлеү 3. иҫкә килеү, иҫ йыйыу, үҙ- 
үҙеңде ҡулға алыу; оправиться от смущения 
ҡаушауҙан иҫкә килеү 4. рәтләнеү, аяҡҡа баҫыу; 
оправиться от последствий пожара янғын 
эҙемтәләренән рәтләнеү 5. разг. (отправитъ ес
тественную надобность) тышҡа сығыу, ярау 
итеү, бушаныу

ОПРАВЛЙТЬ I несов. см. оправить I 
ОПРАВЛЙТЬ II несов. см. оправить II 
ОПРАВЛЙТЬСЯ несов. 1. см. оправиться 

2. страд, от оправлять I
ОПРАШИВАТЬ несов. см. опросить 
ОПРЕДЕЛЁНИЕ с 1. см. определйть, опре

делиться 2. билдәләмә; научное определение 
ғилми билдәләмә 3. юр. ҡарар; определение су
да суд ҡарары 4. грам. аныҡлаусы

ОПРЕДЕЛЁННОСТЬ ж асыҡлыҡ, аныҡлыҡ, 
билдәлелек

ОПРЕДЕЛЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от оп
ределйть 2. прил. билдәле, билдәләнгән; встре
титься в определённый час билдәләнгән сәғәттә 
осрашыу 3. прил. аныҡ, асыҡ, аңлайышлы; дать 
определённый ответ аныҡ яуап биреү 4. прил. 
билдәле, билдәле бер, ҡайһы бер; при опреде
лённых условиях билдәле бер шарттарҙа

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ м 1. (книга для справок) 
белешмә; определйтель растений үҫемлектәр бе
лешмәһе 2. мат. билдәләүсе

ОПРЕДЕЛЙТЕЛЬНЫИ, ая, ое 1. билдә 
ләүсе ...ы; определительные таблицы семейств 
растений үҫемлектәр ғаиләһен билдәләүсе табли
цалар 2. грам. аныҡлаусы; определйтельное 
предложение аныҡлаусы һөйләм

ОПРЕДЕЛИТЬ сов. кого-что; в разн. знач. 
билдәләү; определйть возраст чей-л. кемдеңдер 
йәшен билдәләү; определйть направление вётра 
елдең йүнәлешен билдәләү; определйть площадь 
кр5та түңәрәктең майҙанын билдәләү; опреде
лйть характер героя геройҙың характерын 
билдәләү; определйть час занятий дәрестәр 
сәғәтен билдәләү; обработка почвы определяет 
урожай ерҙе эшкәртеү уңышты билдәләй

ОПРЕДЕЛИТЬСЯ сов. 1. (стать ясным) 
билдәләнеү, билдәле булыу, асыҡланыу; бо
лезнь определйлась ауырыу асыҡланды 2. спец. 
урыныңды (ҡайҙа икәнлегеңде) билдәләү; опре
делиться по компасу компас буйынса ҡайҙа 
икәнлегеңде билдәләү

ОПРЕДЕЛЙТЬ несов. см. определйть 
ОПРЕДЕЛЙТЬСЯ несов. 1. см. опреде

литься 2. страд, от определйть
ОПРЕСНЁНИЕ с см. опреснить — оп

реснять
ОПРЕСНЙТЕЛЬ м сѳсѳлэндергес 
ОПРЕСНЙТЕЛЬНЫЙ, ая, ое сөсөләндерә 

торған; опреснительный аппарат (һыуҙы) сөсө 
ләндерә торған аппарат

ОПРЕСНИТЬ сов. что сөсөләндереү, сөсөр- 
төү; опреснить морскую воду диңгеҙ һыуын 
сөсөләндереү

ОПРЕСНЙТЬ несов. см. опреснить 
ОПРИХОДОВАТЬ сов. что керемгә яҙып 

ҡуйыу
ОПРИЧНИК м; ист. опричник (опричнина

ла тороусы)
ОПРЙЧНИНА ж; ист. опричнина (1. Иван 

Грозныйҙың баяр-кенәздәр оппозицияһын тар- 
мар итец, цҙәкләштерелгән дәцләтте нығы- 
тыу өсөн цткәргән ғәҙәттән тыш саралар си
стемаһы 2. шул замандағы махсус гәскәр
3. Иван Грозный тарафынан эре баярҙарҙан 
тартып алынған һәм батша биләмәләренә 
ингән ерҙәр)

ОПРОБОВАНИЕ с см. опробовать
ОПРОБОВАТЬ сов. что 1. һынау, һынап 

ҡарау; опробовать новую машйну яңы машина 
ны һынап ҡарау 2 . анализ яһау, сифатын 
билдәләү; опробовать руду мәғдәндең сифатын 
билдәләү

ОПРОВЕРГАТЬ несов. см. опровергнуть 
о п р о в е р г н у т ь  сов. что кире ҡағыу, 

юҡҡа сығарыу; опровергнуть доводы дәлилдәрҙе 
юҡҡа сығарыу; опровергнуть ложное сооб
щение ялған хәбәрҙе кире ҡағыу

ОПРОВЕРЖЕНИЕ с 1. см. опровергать 
опровергнуть 2. (сообщение, статья, в кото
рых что-л. опровергается) кире ҡағыу; напе
чатать официальное опровержение рәсми кире 
ҡағыуҙы баҫыу

ОПРОКИДНОЙ, -ая, -ое ауҙармалы; опро
кидной кузов ауҙармалы кузов

ОПРОКЙДЫВАТЕЛЬ м\ тех. ауҙарғыс (ме
ханизм)

ОПРОКИДЫВАТЬ несов. см. опрокйнуть 
ОПРОКЙДЫВАТЬСЯ несов. 1. см. опро 

кйнуться 2. страд, от опрокидывать
ОПРОКИНУТЬ сов. 1. что ауҙарыу; опро

кйнуть стол өҫтәлде ауҙарыу; опрокйнуть кашу 
на сковородку бутҡаны табаға ауҙарыу 2. кого- 
что', разг. (вывалитъ из экипажа, лодки и т.п.) 
ҡолатыу; опрокйнуть седока һыбайлыны ҡола
тыу 3. кого-что', перен. (сбитъ с позиций) си
гендереү, ҡыуып ебәреү; опрокйнуть войска 
противника дошман ғәскәрен ҡыуып ебәреү
4. что\ перен. (ниспровергнутъ) емереү, юҡҡа 
сығарыу; опрокйнуть устаревшие технические 
нормы иҫкергән техник нормаларҙы юҡҡа 
сығарыу

ОПРОКИНУТЬСЯ сов. 1. ауыу, түңкәрелеү, 
ҡапланыу; телега опрокинулась арба ауҙы 
2. салҡан йығылыу (ауыу); медведь опрокйнул 
ся айыу салҡан ауҙы 3. на кого', перен. (обру
шиться на противника) ташланыу, һөжүм итеү; 
опрокйнуться на врага дошманға ташланыу



ОПУСТОШЕНИЕ
ОПРОМЕТЧИВОСТЬ ж дыуамаллыҡ, ала

барманлыҡ, уйламай эшләү
о п р о м е т ч и в ы й , -ая, -ое дыуамал, ала

барман, уйламай эшләнгән; опрометчивый па
рень дыуамал егет; опрометчивый поступок уй
ламай эшләнгән эш

бПРОМЕТЬЮ нареч. ашығып, атылып, бик 
тиҙ (шәп); опрометью бежать бик шәп йүгереү 

ОП РбС м см. опросйть опрашивать; on 
рос свидетелей шаһиттарҙан һорашып сығыу 
(һорау алыу)

ОПРОСИТЬ сов. кого-что һорашыу, һорау 
алыу, һорашып (һорап) сығыу, һорау; опросйть 
население халыҡтан һорашып сығыу; опросйть 
учащихся уҡыусыларҙан дәрес һорау

ОПРбСНЫ Й, -ая, -ое һорашыу ...ы, һорау 
алыу, һорашып сығыу; опросный лист һорау 
алыу ҡағыҙы

ОПРОСТОВОЛбСИТЬСЯ сов.\ разг. яңы 
лышыу, яңылышлыҡ эшләү, абайһыҙҙан яңы
лышыу

ОПРОТЕСТОВАТЬ сов. что протест белде
реү (яһау); опротестовать приговор суда суд 
ҡарарына протест яһау

ОПРОТЕСТ бВ Ы В  АТЬ несов. см. опро
тестовать

ОПРОТИВЕТЬ сов. биҙҙереү, туйҙырыу, 
биҙҙереп (туйҙырып) бөтөрөү

ОПРЫСКАТЬ сов. кого-что һиптереү, бөр
көү, һиптереп (бөркөп) сығыу; опрыскать воло
сы духами сәскә хушбуй бөркөү

ОПРЬГСКАТЬСЯ сов. өҫкә бөркөү (һибеү); 
опрыскаться духами өҫкә хушбуй бөркөү

ОПРЫСКИВАНИЕ с см. опрыскивать, on 
рыскиваться

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ м һиптергес, бөркөүес 
ОПРЫСКИВАТЬ несов. см. опрыскать 
ОПРЬІСКИВАТЬСЯ несов. 1. см. опрыс

каться 2. страд, от опрыскивать
ОПРЯТНОСТЬ ж бөхтәлек, йыйнаҡлыҡ; оп

рятность одежды кейемдең бөхтәлеге
ОПРЯТНЫЙ, -ая, -ое бөхтә, йыйнаҡ; оп

рятный вид бөхтә ҡиәфәт
ОПТАНТ м; юр. оптант (оптацияга хоҡугы 

бар кеше)
ОПТАЦИЯ ж\ юр. оптация (бер дәцләттән 

икенсе дәцләткә кцскән ерҙә йәшәгән ха 
лыҡтың гражданлыҡ һайлау хоҡугы) 

бптик м оптик, оптика белгесе 
бПТИКА ж оптика (1. физиканың яҡты

лыҡты өйрәнец бцлеге 2 . оптик приборҙар һәм 
инструменттар)

о п т и м а л ь н ы й , -ая, -ое оптималь, иң 
ҡулай(лы), иң яҡшы; оптимальные сроки сева
сәсеүҙең иң ҡулайлы ваҡыты

ОПТИМИЗМ м оптимизм (киләсәккә ыша
ныс һәм өмөт менән ҡарау)

ОПТИМЙСТ м и ОПТИМЙСТКА ж оптимист 
ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое оптимис 

тик; оптимистйческий взгляд на будущее килә 
сәккә оптимистик ҡараш

ОПТЙЧЕСКИЙ, ая, ое 1. оптик; оптйчес 
кий прибор оптик ҡорамал; оптйческий обман 
оптик яңылышлыҡ 2. оптика ...ы; оптйческий 
магазйн оптика магазины

ОПТОВИК м эре сауҙагәр, күмәртәләп сауҙа 
итеүсе

оптбвый, -ая, -ое күмәртә; оптовая тор
говля күмәртә сауҙа

бптом нареч. 1. күмәртәләп, күпләп; тор
говля бптом күмәртәләп һатыу итеү 2. перен., 
разг. (всё сразу) бер юлы, тотош

ОПУБЛИКОВАНИЕ с см. опубликовать 
ОПУБЛИКОВАТЬ сов. что баҫтырыу, баҫ

тырып сығарыу; опубликовать статью мәҡәлә 
баҫтырыу

ОПУБЛИКОВЫВАТЬ несов. см. опубли
ковать

Оп у с  м 1. муз. опус 2. разг., шутл. (сочи
нение, труд) яҙма, әҫәр

ОПУСКАТЬ несов. см. опустить 
ОПУСКАТЬСЯ несов. 1. см. опустйться 

2. страд, от опускать
ОПУСКНОЙ, -ая, -ое төшөрмәле; опускные 

окна төшөрмәле тәҙрәләр
о п у с т е л ы й , -ая, -ое буш, бушап ҡалған, 

ташландыҡ; опустелые улицы бушап ҡалған 
урамдар; опустелый дом ташландыҡ өй

о п у с т ё т ь  сов. бушау, бушап ҡалыу; улицы 
совсем опустели урамдар бөтөнләй бушап ҡалды 

ОПУСТИТЬ сов. 1. кого-что төшөрөү, төшө
рөп ҡуйыу; опустйть занавес пәрҙәне төшөрөү; 
опустйть ребёнка с рук на пол баланы ҡулдан 
иҙәнгә төшөрөү 2 . что (наклонитъ) эйеү, түбән 
(аҫҡа) эйеү; опустйть голову башты эйеү 3. что 
аҫҡа (түбән) ҡарау, аҫҡа (түбән) төшөрөү; опус
тйть глаза күҙҙәрҙе түбән төшөрөү 4. что, во 
что төшөрөү, тығыу; опустйть руку в карман 
ҡулды кеҫәгә тығыу; опустйть письмо в ящик 
хатты йәшниккә төшөрөү 5. что (пропуститъ) 
төшөрөү, төшөрөп ҡалдырыу; опустйть слово 
при чтении уҡығанда һүҙҙе төшөрөп ҡалдырыу
6. что (ослабитъ, отпуститъ) бушатыу, буша
та төшөү; опустйть подпр5ту айылды бушатыу 

ОПУСТИТЬСЯ сов. 1. төшөү; опустйться на 
дно моря диңгеҙ төбөнә төшөү; самолёт опус- 
тйлся на зёмлю самолет ергә төштө; штбра опу- 
стйлась тәҙрә пәрҙәһе төштө 2. (наклониться) 
эйелеү, түбән эйелеү 3. ултырыу; опустйться на 
диван диванға ултырыу 4. перен. (стать не
опрятным) һәпрәгә әйләнеү, үҙен-үҙе ҡарамау, 
түбәнселеккә төшөү

ОПУСТОШАТЬ несов. см. опустошить 
ОПУСТОШЁНИЕ с см. опустошйть — опус

тошать
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ОПУСТОШЁННЫЙ
ОПУСТОШЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от 

опустошйть 2. прил. рухы төшкән, өмөтһөҙ, рух
һыҙ; опустошённый человек рухһыҙ кеше

ОПУСТОШИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое һәләкәтле, 
бөлдөргәс, емергес; опустошительные войны 
һәләкәтле һуғыштар

ОПУСТОШИТЬ сов. 1. что буш ҡалдырыу, 
һәләк (харап) итеү, бөлдөрөү, бөлгөнлөккә тө
шөрөү; засуха опустошила поля ҡоролоҡ ялан
дарҙы һәләк итте 2. что; разг., перен. бушатыу; 
опустошйть карман кеҫәне бушатыу 3. кого-что; 
перен. рухын һүндереү (төшөрөү), өмөтөн 
һүндереү

ОПУТАТЬ сов. кого-что 1. сырмау, урау, 
урап (сырмап) ҡуйыу; опутать проволокой ти
мер сыбыҡ менән урап ҡуйыу 2. перен. солғау, 
уратып (әйләндереп) алыу, баш әйләндереү; 
опутать ложью ялған менән башты әйләндереү 
3. перен., разг. юлдан яҙҙырыу 

ОПУТЫВАТЬ несов. см. опутать 
ОПУХАТЬ несов. см. опухнуть 
ОПУХНУТЬ сов. шешеү, шешенеү; лицо 

опухло от слёз күҙ йәштәренән бит шешенде 
бПУХОЛЬ ж шеш; злокачественная опухоль 

яман шеш
ОПУШАТЬ несов. см. опушить
ОПУШИТЬ сов. что 1. йөн менән ҡаплау; 

лапы зайца густо опушены ҡуяндың тәпәйҙәре 
ҡалын йөн менән ҡапланған 2. (о снеге, инее и 
т.п.) ҡар (бәҫ) ҡаплау; иней опушйл деревья 
ағастарҙы бәҫ ҡаплаған 3. (обшитъ по краям ме
хом) ҡырпыулау, ҡырпыулап сығыу; опушйть 
шапку норкой бүректе шәшке тиреһе менән ҡыр
пыулау

ОПУШИТЬСЯ сов. 1. йөнләнеү, йөн үҫеү 
(сығыу); птенёц опушйлся ҡош балаһына йөн 
үҫкән 2. (покрыться снегом, инеем и т.п.) ҡар 
(бәҫ) менән ҡапланыу, бәҫләнеү; деревья опу- 
шйлись снегом ағастар ҡар менән ҡапланған 

ОПУШКА I ж 1. см. опушйть 3; 2. (меховая 
обшивка по краю одежды) ҡырпыу

ОПУШКА II ж (край леса) урман ауыҙы (си
те), урман буйы

ОПУЩЁНИЕ с 1. см. опустйть 5 — опус
кать 5; 2. мед. төшөү, түбәнләү; опущение же
лудка эс (ашҡаҙан) төшөү

ОПЫЛЁНИЕ с 1. бот. һеркәләнеү, һеркәлән
дереү; искусственное опыление яһалма һеркә 
ләндереү 2. см. опылйть — опылять

ОПЫЛИВАТЕЛЬ м (аппарат, машина) һип
тергес, бөрккөс

ОПЫЛИВАТЬ несов. см. опылйть 2
ОПЫЛИТЕЛЬ м 1. һеркәләндереүсе (ел, 

һыу, бөжәктәр, ҡоштар) 2. см. опыливатель 
ОПЫЛИТЬ сов. что 1. бот. (произвести 

опыление) һеркәләндереү 2. (покрытъ растения 
особым составом) һибеү, һиптереү

ОПЫЛИТЬСЯ сов.; бот. һеркәләнеү, һеркә
гә ултырыу; цветок опылйлся сәскә һеркәләнде 

ОПЫЛЙТЬ несов. см. опылйть 
опылйться несов. 1. см. опылйться 

2. страд, от опылять
бпыт м; в рази. знач. тәжрибә; обмен опы

том тәжрибә (менән) уртаҡлашыу; провестй 
бпыт тәжрибә үткәреү 

бпытник м тәжрибәсе 
бпытность ж тәжрибәлелек 
бпытный, -ая, -ое 1. тәжрибәле; бпытный 

учйтель тәжрибәле уҡытыусы 2. тәжрибә ...ы; 
опытная сельскохозяйственная станция ауыл 
хужалығы тәжрибә станцияһы 3. һынау ...ы; 
бпытный полёт һынау осошо

ОПЬЯНЁНИЕ с; прям., перен. иҫереү; пить 
до опьянения иҫергәнсе эсеү; опьянение от 
радости шатлыҡтан иҫереү

ОПЬЯНЁТЬ сов/, прям., перен. иҫереү; опь
янеть от музыки музыканан иҫереү

ОПЬЯНИТЬ сов. кого-что; прям., перен. 
иҫертеү

опьянйть несов. см. опьянйть
опйть нареч. тағы, йәнә 
ОПЙТЬ ТАКИ нареч. см. опять 
ОРАКУЛ м оракул (1. борошо заманда алла 

исеменән киләсәк тураһында төрлө хәбәр би- 
рецсе жрец 2. кцсм., кит. әйткән һцҙе ҡаршы
лыҡһыҙ хаҡ, дөрөҫ тип табылган кеше)

ОРАНГУТАН и  ОРАНГУТАНГ м  орангутанг 
(кешегә оҡшаш эре маймыл)

ОРАНЖ ЕВЫ Й, -ая, -ое ҡыҙғылт һары, 
әфлисун төҫлө, хәнәүәт

ОРАНЖЕРЕЙНЫЙ, -ая, -ое оранжерея ...ы; 
оранжерейная температура оранжерея темпера
тураһы; оранжерейные цветы оранжерея сәс
кәләре ♦ оранжерейное растение ирон. наҙ
лы кеше

ОРАНЖЕРЁЯ ж оранжерея 
ОРАТОР м оратор, телмәр тотоусы 
ОРАТбРИ Я ж оратория (хор, йырсы солист 

һәм оркестр өсөн яҙылган ҙур музыкаль әҫәр) 
ОРАТОРСКИЙ, -ая, -ое ораторлыҡ ...ы; 

ораторское искусство ораторлыҡ оҫталығы 
ОРАТОРСТВОВАТЬ несов.', разг., ирон. 

ораторлыҡ итеү, ораторҙарса ҡыланыу
ОРАТЬ несов.; разг. ҡысҡырыу, аҡырыу; 

орать от боли ауыртыуҙан аҡырыу; орать на 
весь дом бөтә йорт ишетерлек итеп ҡысҡырыу; 
нельзя орать на людей кешегә аҡырырға ярамай 

ОРБЙТА ж 1. астр, орбита; орбйта Марса 
Марс орбитаһы 2. чего, какая; перен., книжн. 
даирә; втянуть в орбйту своего влияния үҙенең 
йоғонто даирәһенә йәлеп итеү 3. (глазница) күҙ 
соҡоро

ОРБИТАЛЬНЫЙ, ая, ое орбиталь; орби 
тальная научная станция орбиталь фәнни 
станция 
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ОРЁЛ
ОРГ... урыҫ телендәге ҡушма һцҙҙәрҙең 

“ойоштороу” мәгәнәһен аңлатҡан беренсе 
өлөшө, мәҫ., оргбюро ойоштороу бюроһы; орг 
вопрбс ойоштороу мәсьәләһе

бРГАН м 1. ағза, орган; органы слуха ише
теү ағзалары 2. чего\ перен. (орудие, средство) 
ҡорал, сара, орган; печать — орган воспитания 
молодёжи матбуғат — йәштәрҙе тәрбиәләү са
раһы 3. чего, какой (учреждение, организация) 
орган; органы здравоохранения һаулыҡ һаҡлау 
органдары 4. (периодическое печатное издание) 
орган; политйческий орган социал-демократов 
социал-демократтарҙың сәйәси органы 

ОРГАН м; муз. орган 
ОРГАНИЗАТОР м  ойоштороусы 
ОРГАНИЗАТОРСКИЙ, -ая, -ое ойоштороу 

. ..ы, ойоштора алыу ...ы; организаторский та
лант ойоштороу таланты

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ, ая, ое ойоштороу 
...ы; организационные вопросы ойоштороу 
мәсьәләләре

ОРГАНИЗАЦИЯ ж 1. см. организовать, ор 
ганизоваться; организация кружка түңәрәк 
ойоштороу 2. (организованность) ойошҡанлыҡ; 
чёткость организации труда хеҙмәттәге ой 
ошҡанлыҡтың аныҡлығы 3. чего, какая ойошма; 
профсоюзная организация профсоюз ойошмаһы 

ОРГАНИЗМ м 1. (живое целое) организм, те
реклек эйәһе; простейшие органйзмы ябай орга
низмдар 2. (совокупность свойств человека) 
организм; крепкий органйзм ныҡ организм 
3. (сложное единство) организм

ОРГАНИЗОВАННОСТЬ ж ойошҡанлыҡ, 
ойошторолғанлыҡ, тәртиплелек; организован
ность выступлений сығыштың ойошҡанлығы 

ОРГАНИЗОВАННЫЙ, ая, ое 1. прич. от 
организовать 2. прил. (упорядоченный) ойошҡан, 
берҙәм; организованная борьба берҙәм көрәш 
3. прил. (сплочённый) ойошторолған, ойошҡан; 
организованный пролетариат ойошҡан пролета
риат 4. прил. (дисциплинированный) йыйнаҡ, 
тәртипле; организованный человек йыйнаҡ кеше 

ОРГАНИЗОВАТЬ сов., несов. 1. что ойош
тороу; организовать спортивное общество спорт 
йәмғиәте ойоштороу; организовать соревно
вание ярыш ойоштороу 2. кого-что (объеди
нитъ, сплотитъ) туплау, берләштереү, ойошто
роу; организовать народ на борьбу халыҡты 
көрәшкә туплау 3. что (упорядочитъ) дөрөҫ ой
оштороу, тәртипкә һалыу; организовать своё 
время үҙ ваҡытыңды дөрөҫ ойоштороу

ОРГАНИЗОВАТЬСЯ 1. сов., несов. (возник
нуть, создаться) ойошоу, ойошторолоу, бар
лыҡҡа килеү; организовалось министерство ми 
нистрлыҡ ойошторолдо 2. сов., несов. (объеди
ниться) ойошоу, берләшеү; организоваться в 
отряд отрядҡа ойошоу 3. несов. страд, от орга
низовать

ОРГАНИЗОВЫВАТЬ несов. см. органи
зовать

ОРГАНИЗОВЫВАТЬСЯ несов. 1. см. орга 
низоваться 2. страд, от организовывать

ОРГАНИСТ м органсы, органда уйнаусы 
ОРГАНЙЧЕСКИЙ I, -ая, -ое органик, йәнле, 

тере; органйческая природа йәнле тәбиғәт; орга
нические удобрения органик ашламалар ♦ орга
нйческая хймия органик химия

ОРГАНЙЧЕСКИЙ II, ая, ое 1. мед. орган 
...ы, ағза ...ы, органға ҡараған, органик; орга
нический порок сердца органик йөрәк ауырыуы 
2. перен. (внутренне присущий кому-л.) эске, 
тәбиғи, органик; органический недостаток 
тәбиғи кәмселек

ОРГАНИЧНЫЙ, -ая, -ое тәбиғи, тәбиғәтенә 
хас булған; органичная потребность тәбиғи 
ихтыяж

ОРГАННЫЙ, -ая, -ое орган ...ы; органная 
музыка орган музыкаһы

Ор г и я  ж оргия (1. тар. борошо гректарҙа 
шарап һәм кцңел асыу аллаһы Дионис 
хөрмәтенә цткәрелгән байрам 2. кцсм. типте- 
рецле эске мәжлес)

ОРДА ж 1. Урҙа (борошо төрки халыҡ
тарҙа дәцләт берләшмәһе)', Золотая Орда Ал
тын Урҙа 2. перен. (беспорядочная толпа) 
өйөр, көтөү 3. (вражеское войско) ҡоторонған 
дошман ғәскәре, илбаҫарҙар өйөрө; фашистские 
орды фашист илбаҫарҙары өйөрө

Ор д е н  м 1. (мн. ордена) орден; орден 
Отечественной войны Ватан һуғышы ордены 
2. (мн. ордены) орден; орден иезуйтов иезуит 
тар ордены

ОРДЕНОНОСЕЦ м орденлы, орден алған 
(кеше йәки ойошма)

ОРДЕНОНОСНЫЙ, -ая, -ое орденлы; орде
ноносный завод орденлы завод

бРДЕНСКИЙ, -ая, -ое орден ...ы; орденская 
лента орден таҫмаһы

Ор д е р  м 1. (мн. ордера) ордер; ордер на 
квартйру фатир алыуға ордер 2. (мн. ордеры и 
ордера) архит. ордер (архитектура компози
цияһының бер төрө)

ОРДИНАРЕЦ м; воен. ординарец, ординарсы 
ОРДИНАРНЫЙ, -ая, -ое 1. книжн. (обыкно

венный) ғәҙәти; ординарный случай ғәҙәти 
ваҡиға 2. уст. (штатный) штаттағы, штатта 
торған; ординарный профессор штаттағы про 
фессор

ОРДИНАТОР м ординатор (дауалаусы врач) 
ОРДИНАТУРА ж 1. ординатура (ғәмәли ме

дицина аспирантураһының бер төрө) 2. орди
натор вазифаһы

ОРЕЛ м 1. бөркөт, ҡарағош; орёл крикун 
баҡраҡ бөркөт; орёл-могйльник таҙғара 2. пе
рен. бөркөт, баһадир, ҡыйыу ♦ двуглавый орёл 
сәмреғош



ОРЕОЛ
О РЕбЛ  м 1. (светлый круг вокруг светя

щейся точки) ореол, яҡтылыҡ ҡаймаһы 2. чего, 
какой', перен. дан, хөрмәт, солғаныш; ореол 
таинственности серлелек солғанышы 3. фото. 
яҡтылыҡ

ОРЁХ м 1. сәтләүек; кедровые орехи эрбет 
сәтләүеге 2. (древесина орехового дерева) сәтлә
үек ағасы ♦ досталось на орехи кому эләкте, 
кәрәген бирҙеләр; разделать под орех кого 
тетмәһен тетеү, пыр туҙҙырыу

ОРЁХОВКА ж (птица) кедр (эрбет) турғайы 
ОРЁХОВЫЙ, -ая, -ое 1. сәтләүек ...ы, сәтлә

үекле; ореховое дерево сәтләүек ағасы; орехо
вый торт сәтләүекле торт 2. сәтләүек ағасынан 
эшләнгән (яһалған); ореховая мебель сәтләүек 
ағасынан яһалған йорт йыһазы

ОРЁПТҒ.К м\ уменьш. от орёх 1 ♦ твёрдый 
(трудный, крепкий) орешек: 1) үҙ һүҙле кеше; 
2 ) ауыр мәсьәлә

ОРЁШНИК м сәтләүеклек 
ОРИГИНАЛ м 1. төп нөсхә, оригинал; ориги

нал статьй мәҡәләнең төп нөсхәһе 2. разг. 
(странный человек) сәйер, үҙенсәлекле

ОРИГИНАЛЬНИЧАТЬ несов.', разг. башҡа
ларға оҡшамаҫҡа маташыу (тырышыу), үҙенсә 
ҡыланыу

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ ж 1. оригиналлек, 
күсереп алынмағанлыҡ 2 . үҙенсәлеклек 3. үҙенә 
генә хаслыҡ, үҙенсә булғанлыҡ, башҡаларға 
оҡшамаған

ОРИГИНАЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (подлинный) 
күсереп алынмаған, төп, оригиналь; оригиналь
ные экземпляры төп даналар 2. (самобытный) 
үҙенсәлекле; оригинальный мыслитель үҙенсә 
лекле фекер йөрөтөүсе 3. (своеобразный) үҙенә 
генә хас, үҙенсә, оригиналь, ғәҙәти булмаған 

ОРИЕНТАЛЙЗМ м ориентализм (1. Көнсы
ғышты өйрәнец, Көнсығыш һәм уның мәҙә
ниәте менән мауығыу 2. Көнсығышҡа хас 
булыу)

ОРИЕНТАЛЙСТ м ориенталист, Көнсығыш 
белгесе

ОРИЕНТАЛИСТИКА ж ориенталистика 
(Көнсығыштың тарихын, иҡтисадын, телен, 
сәнғәтен һ.б. өйрәнец фәне)

ОРИЕНТАЛЬНЫЙ, -ая, -ое көнсығыш ...ы, 
ориенталь; ориентальный стиль көнсығыш стиле 

ОРИЕНТАЦИЯ ж 1. (определение местона
хождения) үҙең торған урынды билдәләү (юҫыҡ
лау) 2. перен. (умение разобраться в чём-л.) 
таныш булыу, хәбәрҙар булыу, белеү 3. перен. 
(направленность деятельности) йүнәлеш алыу, 
иҫәп тотоу

ОРИЕНТЙР м ориентир; выбрать ориентир
ориентир һайлау

ОРИЕНТИРОВАНИЕ с см. ориентйро 
вать 1—3, ориентйроваться 1—3; ориентйрова 
ние на местности торған урынды билдәләү

ОРИЕНТИРОВАТЬ сов., несов. кого-что 
1. йүнәлдереү, йүнәлеш биреү, ориентирлау; 
ориентйровать на местности урында йүнәлеш 
биреү 2. в чём', перен. (помочь разобраться) 
төшөндөрөү, аңлатыу, йүнәлеш биреү; ориен
тйровать в вопросах полйтики сәйәсәт мәсьә 
ләләрен аңлатыу 3. на кого-что', перен. (поста
вить определённую цель) йүнәлтеү, маҡсат ҡуй
ыу, күрһәтеү; ориентйровать на использование 
местных ресурсов урындағы ресурстарҙы фай
ҙаланыуға маҡсат ҡуйыу

ОРИЕНТЙРОВАТЬСЯ 1. сов., несов. йүнә
леш ала белеү, ориентирлашыу, ориентация 
алыу, юл таба алыу; ориентйроваться в городе 
ҡалала юл таба алыу 2. сов., несов. в чём', пе
рен. төшөнөү, төшөнөп алыу, аңлау; ориентйро
ваться в сложном материале ҡатмарлы матери 
алды аңлау; ориентйроваться в новой обста
новке яңы шарттарҙы төшөнөп алыу 3. сов., 
несов. на кого-что', перен. йүнәлеш тотоу, йүнә
леш алыу, иҫәп тотоу, күҙҙә тотоу; ориентйро
ваться на читателей уҡыусыларға иҫәп тотоу 
4. несов. страд, от ориентйровать 1, 3

О РИ ЕН ТИ РбВКА  ж 1. см. ориентйро
вать 1—3, ориентйроваться 1—3; способы ори 
ентирбвки в лесу урманда юлды таба белеү са
ралары 2. перен. айышына төшөнә алыу, аңлай 
белеү

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ, ая, ое 1. ориен
тир ...ы, йүнәлеш алыу ...ы; ориентировочный 
пункт ориентир пункты 2. (предварительный, 
приблизительный) яҡынса, сама менән; ориен
тировочные сроки яҡынса сроктар

ОРКЁСТР м 1. оркестр; симфонйческий ор
кестр симфоник оркестр; духовой оркестр тын
лы оркестр 2. (место для музыкантов) музы
канттар урыны (сәхнә алдында)

ОРКЕСТР Ант м  и ОРКЕСТРАНТКА ж  ор 
кестрҙа уйнаусы

ОРКЕСТРОВАТЬ сов., несов. что', муз. ор
кестрға һалыу, оркестрлау; оркестровать песню 
йырҙы оркестрға һалыу

ОРКЕСТРбВКА ж см. оркестровать 
ОРКЕСТРбВЫ Й, -ая, -ое 1. оркестр ...ы; 

оркестровая партия оркестр партияһы 2. ор
кестр өсөн яҙылған; оркестровая музыка ор
кестр өсөн яҙылған музыка 

ОРЛАН м диңгеҙ бөркөтө 
ОРЛЕНОК м бөркөт балаһы, бала бөркөт 
ОРЛИНЫИ, -ая, -ое 1. бөркөт ...ы; орлйное 

гнездо бөркөт ояһы 2. перен. ҡыйыу, батыр, 
ғәйрәтле, үткер; орлиный взгляд ҡыйыу 
ҡараш ♦ орлйный нос көмрө танау 

ОРЛИЦА ж инә бөркөт, инә ҡарағош 
ОРНАМЕНТ м орнамент, биҙәк 
ОРНАМЕНТАЛЬНЫЙ, ая, ое 1. иск. 

орнамент, орнаменталь, биҙәкле; орнамен-



ОСАДИТЬ
тальные работы орнаменталь эштәр 2. иск., 
лит. орнаментлы, биҙәкле; орнаментальный 
стиль орнаментлы стиль

ОРНАМЕНТАЦИЯ ж; иск. 1. (украшение 
орнаментом) биҙәкләү, һырлау; орнаментация 
сосудов һауыттар биҙәкләү 2. (характер орна
мента) орнаментация, биҙәктәр системаһы

ОРНАМЕНТИРОВАТЬ сов., несов. что би
ҙәкләү, биҙәк төшөрөү, һырлау; орнаментйро 
вать горшкй көршәктәргә биҙәк төшөрөү

ОРНАМЕНТИРбВКА ж см. орнаментировать 
ОРНИТбЛОГ м орнитолог, орнитология 

белгесе
ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, -ое орнитоло 

гик, орнитология ...ы; орнитологические ис
следования орнитологик тикшеренеүҙәр

ОРНИТОЛбГИЯ ж орнитология (зоология
ның ҡоштарҙы өйрәнец бцлеге)

ОРОБЁЛЫЙ, -ая, -ое ҡурҡҡан, ҡаушаған, 
ҡаушап ҡалған, шөрләгән

ОРОБЁТЬ сов. ҡурҡып (ҡаушап) китеү, ҡау
шап ҡалыу, шөрләү

ОРОГОВЁТЬ сов. ҡатыу, һөйәлләнеү (тире
нең тышҡы ҡаты тураһында)

ОРОГРАФИЧЕСКИЙ, -ая, -ое орографик, 
орография ...ы; орографйческая карта орогра
фик карта

ОРОГРАФИЯ ж орография (физик геогра
фияның ер өҫтө рельефын өйрәнец бцлеге) 

ОРОСЙТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое һуғарыу ...ы; 
оросйтельный канал һуғарыу каналы

ОРОСИТЬ сов. что 1. еүешләү, сылатыу, 
дымландырыу; дождь оросйл зёмлю ямғыр ерҙе 
еүешләне 2. һуғарыу; оросйть пустыню сүлде 
һуғарыу

ОРОСИТЬСЯ сов. еүешләнеү, сыланыу, 
дымланыу, һуғарылыу

ОРОШАТЬ несов. см. оросйть 
ОРОШАТЬСЯ несов. 1. см. ороситься 

2. страд, от орошать
ОРОШЁНИЕ с см. оросйть — орошать 
ОРТОДбКС м; книжн. ортодокс, ортодок

саль ҡараштағы кеше
ОРТОДОКСАЛЬНОСТЬ ж; книжн. ортодок- 

саллек
ОРТОДОКСАЛЬНЫЙ, -ая, -ое книжн. орто

доксаль; ортодоксальные взгляды ортодоксаль 
ҡараштар

ОРТОДбКСИЯ ж; книжн. ортодоксия (бе
рәй нәмәгә ныҡ ышатанлыҡ, берәй нәмәгә ор
тодоксаль бирелгәнлек)

ОРТОПЁД м ортопед, ортопедия белгесе 
ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ, -ая, -ое ортопедия 

...ы, ортопедик; ортопедйческая обувь ортопе
дик аяҡ кейеме

ОРТОПЁДИЯ ж ортопедия (медицинала 
умыртҡа һөйәген, ҡул-аяҡ кәкрәйецен өйрәнец 
һәм дауалау бцлеге)

ОРУДИЕ с 1. ҡорал, эш ҡоралы; земле
дельческие орудия ер эшкәртеү ҡоралдары; 
орудия производства етештереү ҡоралдары 
2. перен. сара, ысул, юл; язык — орудие об
щения тел — аралашыу сараһы 3. әоен. туп, ору
дие; артиллерййское орудие артиллерия тубы 

ОРУДЙИНЫИ, -ая, -ое орудие(лар) ...ы, туп 
...ы, орудиеларҙан, туптарҙан; орудййный рас
чёт орудие расчёты

ОРУДОВАТЬ несов.', разг. 1. чем эшләү, эш 
итеү, эш итә (ҡуллана) белеү; орудовать пилой 
бысҡы менән эш итеү 2. (распоряжаться, хо
зяйничать) эш алып барыу, идара (хужалыҡ) 
итеү, хужа булыу

ОРУЖЁЙНИК м ҡорал яһаусы оҫта 
ОРУЖЁЙНЫЙ, -ая, -ое ҡорал ...ы; ору

жейный завод ҡорал заводы ♦ Оружейная па
лата Ҡорал палатаһы (Мәскәц Кремлендәге 
музей)

ОРУЖ ЕНбСЕЦ м\ ист. ҡорал йөрөтөүсе 
(урта быуаттарҙа рыцарҙың ҡоралын йөрө- 
төцсе йәш яугир)

ОРУЖИЕ с; прям., перен. ҡорал, һуғыш ҡо
ралы; холодное оружие һалҡын ҡорал (ҡылыс, 
хәнйәр, бысаҡ һ.б.)', стрелковое оружие атыу 
ҡоралы (мылтыҡ, револьвер һ.б.)', печать — 
могучее оружие матбуғат — көслө ҡорал

ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ, ая, ое орфогра 
фия ...ы, орфографик; орфографйческий сло
варь орфография һүҙлеге; орфографическая 
ошйбка орфографик хата

ОРФОГРАФИЯ ж орфография, дөрөҫ яҙыу 
ҡағиҙәләре

ОРФОЭПИЧЕСКИЙ, -ая, -ое орфоэпия ...ы, 
орфоэпик; орфоэпйческие нормы языка телдең 
орфоэпик нормалары

ОРФОЭПИЯ ж орфоэпия (дөрөҫ әйтец 
ҡағиҙәләре һәм уларҙы цтәц)

ОРХИДЁЯ ж орхидея (тропик цҫемлек) 
ОСА ж һағыҙаҡ
ОСАДА ж  ҡамау, ҡамалыш, солғаныш; осада 

города ҡаланы ҡамап алыу
ОСАДИТЬ I сов. 1. что (подвергнуть осаде) 

ҡамау, солғау, ҡамап (солғап) алыу; осадйть 
крепость ҡәлғәне ҡамап алыу 2. кого; перен., 
разг. (окружить, столпиться) уратыу, йыйы
лыу, тупланыу 3. кого, чем', перен., разг. (обре
менить просьбами, вопросами и т.д.) теңкәгә 
тейеү, йөҙәтеү, йөҙәтеп бөтөрөү; осадйть 
вопросами һорауҙар менән йөҙәтеү

ОСАДИТЬ II сов. что (заставить выде
литься из раствора) тондороу, төбөнә ултыр
тыу; осадйть муть буръяҡты тондороу

ОСАДИТЬ III сов. 1. кого и без. доп. (заста
вить остановиться) ҡапыл туҡтатыу, ҡапыл 
сиктереү; круто осадйть коня атты ҡапыл туҡта
тыу 2. кого; перен. (одёрнуть) ҡырҡа туҡтатыу, 
тыйыу, баҫылдырыу



ОСАДКА
ОСАДКА ж 1. (оседание сооружения, грун

та) ултырыу, баҫылыу, сүгеү; осадка фун
дамента нигеҙҙең ултырыуы 2. мор. батым (суд
ноның һыуга батып тороу кимәле)

ОСАДОК м 1. ултырма, һарҡынды, төпрә; 
осадок в растительном масле үҫемлек майының 
төпрәһе; дать осадок ултырма биреү 2. перен. 
күңелдәге төйөр, ауыр тәьҫир, ауыр тойғо; ос
тавить тяжёлый осадок ауыр тәьҫир ҡалдырыу
3. обычно мн. осадки; геол. ултырма тоҡомдар
4. мн. осадки яуын, яуым-төшөм 

ОСАДОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. ултырма ...ы, һар
ҡынды, төпрә ...ы; осадочный слой төпрә ҡатла
мы 2. геол. ултырма ...ы; осадочные горные по
роды ултырма тау тоҡомдары 3. һарҡытыу ...ы; 
осадочный чан һарҡытыу киҫмәге

ОСАЖДАТЬ I несов. см. осадить I 
ОСАЖДАТЬ II несов. см. осадйть II 
ОСАЖДАТЬСЯ I несов. страд, от осаждать I 
ОСАЖДАТЬСЯ II несов. 1. (выделяться из 

жидкости) ултырыу, һарҡыу, тоноу 2. (об ат
мосферных осадках) яуыу, төшөү 3. страд, от 
осаждать II

ОСАЖДЁНИЕ с см. осадйть II, осаждаться II 
ОСАЖИВАТЬ несов. см. осадйть III
ОСАНИСТОСТЬ л  с һынлылыҡ, килбэтлелек 
ОСАНИСТЫЙ, -ая, -ое килбәтле, һынлы 
ОСАНКА ж килеш-килбәт, килбәт, һын; 

гордая осанка горѵр һын
ОСАТАНЁЛЫИ, -ая, -ое разг. ярһыған, 

ҡоторонған, енләнгән, шашҡан; осатанелый враг 
ҡоторонған дошман

ОСАТАНЁТЬ сов.', разг. ҡотороноу, үтә 
ярһыу, енләнеү, шашыныу

ОСВАИВАТЬ несов. см. освоить 
ОСВАИВАТЬСЯ несов. 1. см. освоиться 

2. страд, от осваивать
ОСВЕДОМИТЕЛЬ м белдереүсе, еткереп то

роусы, хәбәр биреүсе (итеүсе), шымсы
ОСВЕДОМИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (содержа

щий сообщение о чём-л.) белдереү ...ы, таныш
тырыу ...ы; осведомйтельный доклад танышты
рыу доклады

ОСВЁДОМИТЬ сов. кого-что белдереү, 
хәбәр итеү, таныштырыу

ОСВЕДОМИТЬСЯ сов. белешеү, һорашыу, 
һорашып белешеү; осведомиться о здоровье 
сәләмәтлеге тураһында һорашып белешеү

ОСВЕДОМЛЕНИЕ с см. осведомить — ос
ведомлять, осведомиться осведомляться 

ОСВЕДОМЛЁННОСТЬ ж хәбәрҙар булыу, 
хәбәрләшеп тороу

ОСВЕДОМЛЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от 
осведомить 2. прил. хәбәрҙар, таныш, белгән; 
быть осведомлённым хәбәрҙар булыу

ОСВЕДОМЛЙТЬ несов. см. осведомить 
ОСВЕДОМЛЙТЬСЯ несов. 1. см. осведо

миться 2. страд, от осведомлять

ОСВЕЖАТЬ несов. см. освежить 
ОСВЕЖАТЬСЯ несов. 1. см. освежйться

2. страд, от освежать
ОСВЕЖЕВАТЬ сов. что тунау, эсен алыу 

(йәнлектең)
ОСВЕЖЁНИЕ с см. освежить — освежать, 

освежйться — освежаться
ОСВЕЖИТЬ сов. 1. что (сделать свежим) 

сафландырыу, еләҫләндереү, елләтеү 2. кого- 
что (восстановить силы) көс (хәл) биреү, 
еңеләйтеп ебәреү; купание освежает һыу инеү 
еңеләйтеп ебәрә 3. что яңыртыу; освежйть 
краски буяуҙы яңыртыу 4. что хәтергә (иҫкә) 
төшөрөү; освежйть воспоминания иҫтәлектәрҙе 
хәтергә төшөрөү

ОСВЕЖИТЬСЯ сов. 1. (стать свежим) саф
ланыу, еләҫләнеү 2. (восстановить свои силы) 
хәл алыу (кереү), еңеләйеп китеү, тынысланыу
3. (восстановиться в памяти) хәтергә (иҫкә) 
төшөү, хәтергә килеү

ОСВЕТИТЕЛЬ м; театр, яҡтыртыусы, 
сәхнә яҡтыртыусыһы

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое яҡтыртыу ...ы, 
яҡтырта торған, яҡтыртҡыс; осветйтельный 
прибор яҡтыртыу приборы; осветйтельные ра
кеты яҡтырта торған ракеталар

ОСВЕТИТЬ сов. 1. кого-что яҡтыртыу; 
солнце осветйло вершйны гор ҡояш тау 
түбәләрен яҡтыртты 2. что\ перен. нурланды
рыу, йәнләндереү, дәртләндереү, нурландырып 
(йәнләндереп, дәртләндереп, яҡтыртып) ебәреү; 
улыбка осветйла её лицо йылмайыу уның йөҙөн 
яҡтыртып ебәрҙе 3. что\ перен. (изложить, ис
толковать что-л.) аңлатып биреү, төшөндөрөү, 
һөйләп биреү, яҡтыртыу; осветйть положение 
хәлде аңлатып биреү

ОСВЕТИТЬСЯ сов.', прям., перен. яҡтырыу, 
балҡыу, нурланыу, яҡтырып (балҡып, нурла
нып) китеү

ОСВЕЩАТЬ несов. см. осветйть 
ОСВЕЩАТЬСЯ несов. 1. см. осветйться 

2. страд, от освещать
ОСВЕЩЕНИЕ с 1. см. осветйть — освещать; 

освещение улицы урамды яҡтыртыу 2. яҡты
лыҡ; искусственное освещение яһалма яҡты 
лыҡ 3. перен. яҡтыртыу, аңлатма; освещение 
фактов факттарҙы яҡтыртыу (аңлатыу)

ОСВЕЩЁННОСТЬ ж\ физ. яҡтыртылыш, 
яҡтыртылғанлыҡ, яҡтыртылыу дәрәжәһе; еди- 
нйца освещённости яҡтыртылыш берәмеге 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ С см. осви 
дётельствовать

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ сов. кого-что 
ҡарау, ҡарап (тикшереп) сығыу; освидетельст
вовать больного ауырыуҙы ҡарап сығыу

ОСВИСТАТЬ сов. кого-что ризаһыҙлыҡ бел
дереп (хурлап) һыҙғырыу

ОСВИСТЫВАТЬ несов. см. освистать
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осиновый
ОСВОБОДИТЕЛЬ м азат итеүсе, ҡотҡарыусы 
ОСВОБОДЙТЕЛЬНЫЙ, ая, -ое азатлыҡ 

...ы, ирек ...ы; освободйтельное движение азат 
лыҡ хәрәкәте

ОСВОБОДИТЬ сов. 1. кого-что (сделать 
свободным) азат итеү, иреккә сығарыу, ҡотҡа
рыу; освободйть людей от рабства халыҡты 
ҡоллоҡтан ҡотҡарыу 2. кого-что (высвободить) 
ысҡындырыу; освободйть зверя от пут йәнлекте 
сынйырҙан ысҡындырыу 3. от чего (избавить) 
азат итеү, ҡотҡарыу, бушатыу; освободйть от 
дежурства дежурлыҡтан азат итеү 4. кого 
(снять с должности) сығарыу, алыу, бушатыу 
5. что (сделать пустым) бушатыу; освободйть 
банку из-под варенья ҡайнатманан банканы бу
шатыу 6. что; перен. (сделать свободным с 
какой-л. целью) (ваҡытты) буш итеү, буш ваҡыт 
ҡалдырыу

ОСВОБОДИТЬСЯ сов. 1. (стать свобод
ным) азат булыу, иреккә сығыу, ҡотолоу, ирек
ле булыу; освободйться из плена әсирлектән 
ҡотолоу 2. (высвободиться) ысҡыныу 3. (изба
виться от чего-л. нежелательного) бушау, ары
ныу, ҡотолоу 4. (стать незанятым) бушау; 
место освободйлось урын бушаны

ОСВОБОЖДАТЬ несоә. см. освободйть 
ОСВОБОЖДАТЬСЯ несов. 1. см. освобо

дйться 2. страд, от освобождать
ОСВОБОЖДЕНИЕ с см. освободйть, осво

бодйться; освобождение рабочего класса эшсе 
синыфын азат итеү

ОСВОЕНИЕ с  с м . о с в о и т ь ; о с в о е н и е  ц е л и н ы  

сиҙәм үҙләштереү; о с в о е н и е  н о в о й  т е х н и к и  яңы
техниканы үҙләштереү

освбить сов. что үҙләштереү, эйә булыу; 
освбить новую профессию яңы һәнәр үҙләш 
тереү

освбиться сов. эйәләшеү, үҙләшеү, күне
геү, күнегеп китеү, өйрәнеү; быстро освбиться в 
детском саду балалар баҡсаһына тиҙ эйәләшеү 
2. с чем (постичь, усвоить что-л.) үҙләштереү, 
төшөнөү, үҙләштереп (төшөнөп) алыу

ОСВЯТИТЬ сов. что; церк. изгеләндереү, 
изге итеү, изгегә һанау

ОСВЯЩАТЬ несов. см. освятить 
ОСВЯЩЁНИЕ с см. освятить — освящать 
ОСЕВбЙ, ая, ое күсәр ...ы; осевая лйния 

күсәр һыҙығы
ОСЕДАТЬ несов. см. осёсть
ОСЕДЛАТЬ сов. 1. кого эйәрләү; оседлать 

коней аттарҙы эйәрләү 2. кого-что; разг. (сесть 
верхом) атланып ултырыу; оседлать стул ул
тырғысҡа атланып ултырыу 3. кого-что; перен., 
разг. (подчинить себе) елкәһенә ултырыу, буй
һондороу

о с ё д л о с т ь  ж ултыраҡлылыҡ, ултыраҡ 
тормош

ОСЕДЛЫВАТЬ несов. см. оседлать

ОСЁДЛЫЙ, -ая, -ое ултыраҡ; оседлые пле
мена ултыраҡ ҡәбиләләр

ОСЕКАТЬСЯ несов. см. осечься
ОСЕЛ м; прям., перен. ишәк 
ОСЕЛбК м 1. (точильный камень) беләү, 

ҡайраҡ 2. спец. һынау ташы (ҡиммәтле метал
дарҙы)

ОСЕМЕНЁНИЕ с см. осеменить — осеме
нять; искусственное осеменение животных хай
уандарҙы яһалма аталандырыу 2. биол. атала
ныу, аталандырыу

ОСЕМЕНИТЬ сов. кого-что; спец, яһалма 
аталандырыу

ОСЕМЕНЙТЬ несов. см. осеменить
ОСЕНИТЬ сов. кого ҡапыл башҡа (аҡылға) 

килеү, иҫенә килеү (төшөү); его осенйла блес
тящая идея ҡапыл уның башына бик шәп идея 
килде

ОСЁННИЙ, -яя, -ее көҙгө; осенние цветы 
көҙгө сәскәләр 

бСЕНЬ Ж көҙ
бСЕНЬЮ  нареч. көҙөн, көҙ көнө, көҙлөктә 
ОСЕНЙТЬ несов. см. осенйть
ОСЁСТЬ сов. 1. сүгеү, ултырыу, баҫылыу; 

дом осел өй баҫылған 2. (о человеке или живот
ном) ултырыу, ултыра төшөү, сүгеү 3. ҡаплау, 
ҡуныу, ултырыу; пыль осела туҙан ҡунған
4. (выделиться из раствора в виде осадка) ул
тырыу 5. (поселиться) ултыраҡ тормошҡа кү
сеү, ултыраҡланыу

ОСЕТИНСКИЙ, -ая, -ое осетин(дар) ...ы, 
Осетия ...ы; осетйнский язык осетин теле

ОСЕТИНЫ мн. осетиндар, осетин халҡы // 
ед. осетйн м осетин ир-аты; осетйнка ж осетин 
ҡатын-ҡыҙы

ОСЁТР м бикре 
ОСЕТРЙНА ж бикре ите 
ОСЕТРбВЫ Й, -ая, -ое 1. бикре ...ы; осет

ровая икра бикре ыуылдырығы 2. в знач. сущ. 
осетровые мн.; зоол. бикре һымаҡтар

ОСЁЧКА ж 1. атылмай ҡалыу, осечка; ружьё 
дало осечку мылтыҡ атылмай ҡалды (осечка 
бирҙе) 2. перен., разг. (неудача) уңышһыҙлыҡ, 
эш барып сыҡмау, кире һөҙөмтә

ОСЁЧЬСЯ сов. 1. перен., разг. (потерпеть 
неудачу) абыныу, уңышһыҙлыҡҡа осрау 2. (за
пнуться) тотлоғоп ҡалыу, һөйләүҙән ҡапыл 
туҡтау

ОСИЛИВАТЬ несов. см. осилить
осилить сов. кого-что; прям., перен. еңеү, 

еңеп сыгыу, йырып сыгыу; врагу нас не осилить 
дошман беҙҙе еңеп сыга алмаясаҡ; осилить вол
нение тулҡынланыуҙы еңеү; осилить английский 
язык инглиз телен йырып сыгыу 

ОСЙНА ж уҫак
ОСИННИК м уҫаҡлыҡ, уҫаҡ урманы 
осиновый, -ая, -ое 1. уҫаҡ ...ы; осйновый 

лист уҫаҡ япрағы 2. уҫаҡ ...ы, уҫаҡтан эшләнгән



осиный
(яһалған); осйновый дом уҫаҡ өй ♦ дрожать 
(трястйсь) как осйновый лист ныҡ ҡалтырау 
(дерелдәү)

ОСИНЫЙ, ая, -ое һағыҙаҡ ...ы; осйный рой
һағыҙаҡ күсе ♦ осйное гнездо ҡоҙғондар ояһы 
(бер-береһенә дошман йәки йәмшәткә зарарлы 
кешеләр төркөмө һәм уларҙың торган урыны); 
осйная талия нескә бил

осиплыи, -ая, -ое ҡарлыҡҡан, ғыжылда
уыҡ; осиплый голос ҡарлыҡҡан тауыш 

ОСИПНУТЬ сов. ҡарлығыу, ғыжылдау 
ОСИРОТЁЛЫЙ, -ая, -ое 1. етем, етем 

ҡалған; осиротелый ребёнок етем бала 2. перен. 
эйәһеҙ (кешеһеҙ) ҡалған, буш ҡалған, ташлан
дыҡ; осиротелый дом эйәһеҙ ҡалған өй

ОСИРОТЁТЬ сов. 1. етем ҡалыу 2. перен. 
буш ҡалыу, эйәһеҙ (кешеһеҙ) булыу 

ОСКАЛ м ыржайған ауыҙ 
ОСКАЛИВАТЬ несов. см. оскалить 
ОСКАЛИВАТЬСЯ несов. см. оскалиться 
ОСКАЛИТЬ сов. что ыржайтыу; оскалить 

зубы тештәрҙе ыржайтыу
оскАлиться сов. ыржайыу 
ОСКАЛЬПЙРОВАТЬ сов. кого-что баш ти

реһен тунап алыу
ОСКАНДАЛИТЬСЯ сов. хур булыу, оятҡа 

(көлкөгә) ҡалыу
ОСКВЕРНЁНИЕ с см. осквернйть — оск

вернять
ОСКВЕРНИТЕЛЬ м бысратыусы, шаҡшыла

усы, хурлаусы
ОСКВЕРНИТЬ сов. кого-что хур итеү, быс

ратыу, тап төшөрөү, ҡара яғыу
ОСКВЕРНИТЬСЯ сов. бысраныу, шаҡшы

ланыу
ОСКВЕРНЙТЬ несов. см. осквернйть 
ОСКВЕРНЙТЬСЯ несов. 1. см. осквер 

нйться 2. страд, от осквернйть
ОСКЛАБИТЬ: осклабить лицо разг. ауыҙ 

йырып көлөү
ОСКЛАБИТЬСЯ сов/, разг. ауыҙ йырып 

көлөү
ОСКбЛОК м 1. ярсыҡ, ватыҡ; осколок сна

ряда снаряд ярсығы 2. перен. ҡалдыҡ; осколок 
старого мйра иҫке донъя ҡалдығы

ОСКбЛОЧНЫЙ, ая, ое 1. ярсыҡ ...ы; ос 
колонное ранение ярсыҡ яраһы 2. ярсыҡлы; ос
колочная бомба ярсыҡлы бомба

ОСКбМИНА ж ҡамашыу, ҡурышыу, теш 
ҡамаштырыу; оскомина от клюквы мүк еләгенән 
ауыҙ ҡурышыу ♦ набйть оскомину теңкәгә 
тейеү, туйҙырып (йөҙәтеп) бөтөү

ОСКОПИТЬ сов. кого бестереү, көйҙөрөү, 
һылыулау (малды)

оскоплйть несов. см. оскопйть 
ОСКОРБИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое кәмһетеүле, 

хурлыҡлы, мыҫҡыллы

ОСКОРБИТЬ сов. кого-что мыҫҡыл итеү, 
мыҫҡыллау, кәмһетеү ♦ оскорбйть действием 
һуғыу, сикәгә сабыу, яңаҡлау

ОСКОРБЛЙТЬ несов. см. оскорбйть 
ОСКОРБЛЙТЬСЯ несов. 1. см. оскорбйться 

2. страд, от оскорблять
ОСКУДЕВАТЬ несов. см. оскудеть 
ОСКУДЁТЬ сов. ярлыланыу, фәҡирләнеү 
ОСЛАБЕВАТЬ несов. см. ослабеть 
ОСЛАБЁЛЫЙ, -ая, -ое разг. көсһөҙләнгән, 

хәлһеҙләнгән
ОСЛАБЕТЬ сов. 1. көсһөҙләнеү, хәлһеҙләнеү; 

больной ослабел ауырыу хәлһеҙләнгән 2. (при
тупиться) насарайыу, насарланыу; зрение ос
лабело күҙҙәр насарайҙы 3. (уменьшится) 
баҫылыу, йомшарыу, кәмеү, баҫыла (йомшара, 
кәмей) төшөү; ветер ослабел ел баҫыла төштө; 
дисциплина ослабела тәртип йомшарҙы 4. что 
бушау; ремень ослабел ҡайыш бушаған

ОСЛАБИТЬ сов. 1. кого-что көсһөҙләндереү, 
хәлһеҙләндереү, быуынды бөтөрөү; болезнь ос
лабила его ауырыу уны хәлһеҙләндерҙе 2. что 
кәметеү, йомшартыу; ослабить внимание иғти
барҙы кәметеү; ослабить воспитательную ра
боту тәрбиә эшен йомшартыу 3. бушатыу, буша
та төшөү; ослабить поводья теҙгенде бушата 
төшөү

ОСЛАБЛЕНИЕ с 1. см. ослабить ослаб 
лять 2. см. ослабеть; ослабление памяти хәтер 
ҙең насарайыуы

ОСЛАБЛЙТЬ несов. см. ослабить 
ОСЛАБНУТЬ сов.; разг. см. ослабеть
ОСЛАВИТЬ сов. кого-что; разг. исемен (яма

натын) һатыу, данын сығарыу, ғәйбәт таратыу 
ОСЛАВЛЯТЬ несов. см. ославить 
ОСЛЕПИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое 1. күҙ сағыл 

дырғыс (сағылдырырлыҡ), үтә яҡты, яп-яҡты; 
ослепительное солнце күҙ сағылдырғыс ҡояш
2. разг. күҙ ҡамаштырырлыҡ аҡ; ослепйтельная 
скатерть күҙ ҡамаштырырлыҡ аҡ ашъяулыҡ
3. перен. иҫ киткес, таң ҡалдырғыс (ҡалдырыр
лыҡ), һоҡландырғыс, ғәжәп; ослепйтельная 
красота һоҡландырғыс һылыулыҡ

ОСЛЕПИТЬ сов. кого-что 1. (лишить зре
ния) һуҡырайтыу, күҙҙән яҙҙырыу, күҙһеҙ ҡал
дырыу 2. (лишить на время способности ви
деть) күҙҙе сағылдырыу 3. перен. (поразить) 
таң ҡалдырыу, хайран ҡалдырыу, һоҡланды
рыу, күҙ яуын алыу 4. перен. аҡылын юғалтыу 
(юйыу), күҙ томалау, яңылыштырыу; гнев осле 
пйл его асыу уның аҡылын юйҙы

ОСЛЕПЛЁНИЕ с 1. см. ослепйть — ослеп
лять 2. перен. күҙ томалау, нимә эшләгәнеңде 
белмәү; увлекаться до ослепления күҙ тома 
ланғансы мауығыу

ОСЛЕПЛЙТЬ несов. см. ослепйть 
о с л ё п н у т ь  сов. 1. (лишиться зрения) 

һуҡырайыу, күҙһеҙ ҡалыу, күҙҙән яҙыу 2. (әре-



ОСНОВАТЕЛЬНЫЙ
менно потерять способность видеть) күҙ 
сағылыу; ослепнуть от снежного блеска кар ял 
тырауынан күҙ сағылыу 3. перен. (перестать 
понимать совершающееся) аҡыл юғалыу (юйы
лыу), күҙ томаланыу, яңылышыу

ОСЛИЗЛЫЙ, -ая, -ое лайлалы, тайғаҡ; ос
лизлые грибы лайлалы бәшмәктәр

ОСЛИЗНУТЬ сов. лайлаланыу, тайғаҡланыу 
ослиныи, -ая, -ое ишәк ...ы; ослиные уши 

ишәк ҡолағы
ОСЛИЦА ж инә ишәк
ОСЛОЖНЕНИЕ с 1 . см. осложнйть — ос

ложнять, осложнйться 2. (препятствие) тот
ҡарлыҡ, ҡамасау, ҡыйынлыҡ, ҡатмарлылыҡ 
3. өҙлөгөү; осложнение после грйппа гриптан 
һуң өҙлөгөү

ОСЛОЖНИТЬ сов. что ҡыйынлаштырыу, 
ҡатмарландырыу, ауырлаштырыу

ОСЛОЖНЙТЬСЯ сов. 1. ҡыйынлашыу, ҡат
марланыу, ауырлашыу 2 . чем (о болезни) өҙлө
гөү, өҙлөгөп ҡалыу

ОСЛОЖНЙТЬ несов. см. осложнйть 
осложнйться несов. 1 .см . осложнйться 

2. страд, от осложнйть
ОСЛУШАТЬСЯ сов. кого-что', разг. ҡуш

ҡанды тыңламау (эшләмәү), буйһонмау, баш 
бирмәү, ҡарышыу

ОСЛЫШАТЬСЯ сов. яңылыш ишетеү 
ОСМАЛИВАТЬ несов. см. осмолйть 
ОСМАТРИВАТЬ несов. см. осмотреть 
ОСМАТРИВАТЬСЯ несов. 1. см. осмот

реться 2. страд, от осматривать 
ОСМЁИВАТЬ несов. см. осмеять 
о с м е л ё т ь  сов. ҡыйыуланыу, баҙнатланыу 
ОСМЕЛИВАТЬСЯ несов. см. осмелиться 
о с м е л и т ь с я  сов. на что и с неопр. 

ҡыйыуланыу, баҙыу, баҙнат итеү 
ОСМЕЙНИЕ с см. осмеять 
ОСМЕЙТЬ сов. кого-что көлөү, көлкөгә ҡал

дырыу
ОСМОЛИТЬ сов. что ыҫмалалау, ыҫмалалап 

сығыу, ыҫмала менән ҡаплау
ОСМОЛКА ж см. осмолйть осмаливать; 

осмолка палубы палубаны ыҫмалалау
бсмос м\ физ. осмос (иреткес матдәнең 

йоҡа гына яры аша иретмәгә цтеп инеце, 
һарҡыуы)

ОСМ бТР м см. осмотреть — осматривать; 
врачебный осмотр врач ҡарауы

о с м о т р е т ь  сов. кого-что 1. ҡарау, ҡарап 
сығыу, байҡау, күҙҙән уҙғарыу (күсереү), ҡарап 
танышып сығыу; осмотреть выставку күргәҙ
мәне ҡарап сығыу 2. ҡарау, тикшереү; осмот
реть больного ауырыуҙы тикшереү

о с м о т р е т ь с я  сов. 1. ҡараныу, ҡаранып 
алыу 2 . перен. (ознакомиться) танышып сығыу, 
эйәләшеү; осмотреться в новом городе яңы ҡала 
менән танышыу

ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ ж һаҡлыҡ, алдын-
артын ҡарау; проявйть осмотрйтельность һаҡ
лыҡ күрһәтеү

ОСМОТРИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое һаҡ, алдын 
артын уйлаусан, ипле; осмотрйтельный человек
һаҡ кеше

ОСМбТРЩ ИК м тикшереүсе, ҡарап тикше
реп тороусы

ОСМЫСЛЕНИЕ с см. осмыслить — осмыс
лять; осмысление прочитанного уҡығанды 
аңлау

ОСМЫСЛЕННОСТЬ ж аҡыл менән (уйлап) 
эшләгәнлек; осмысленность действий хәрәкәт
тәрҙең уйлап эшләнгәнлеге

ОСМЫСЛЕННЫЙ, ая, ое 1. прич. от ос
мыслить 2. прил. аҡыл менән эшләнгән, аңлы, 
уйланған, мәғәнәле; осмысленный взгляд мәғә
нәле ҡараш

ОСМЫСЛИВАТЬ несов. см. осмыслить
ОСМЫСЛИТЬ сов. что аңлау, төшөнөү, 

аңлап (төшөнөп) етеү
осмыслйть несов. см. осмыслить 
ОСНАСТИТЬ сов. что 1. мор. йыһазланды

рыу, (ҡорамал менән) тәьмин итеү (судноны)', 
оснастйть судно судноны йыһазландырыу 
2. тәьмин итеү; оснастйть хозяйство техникой 
хужалыҡты техника менән тәьмин итеү

ОСНАСТКА ж 1. см. оснастйть — оснащать
2 . (снасти) йыһаз, ҡорамал 

ОСНАЩАТЬ несов. см. оснастйть 
ОСНАЩЕНИЕ с 1. см. оснастйть 2 ; 2. ҡора

малландырыу, йыһазландырыу
ОСНАЩЕННОСТЬ ж йыһазландырылыу 

кимәле, тәьмин ителеш, йыһазлан(дырыл)ған бу
лыу; технйческая оснащённость техник яҡтан 
йыһазланған булыу

ОСНбВА ж 1. (остов) нигеҙ, төп 2. мн. ос
новы нигеҙҙәр; основы знаний белем нигеҙҙәре
3. текст, буйлыҡ, буй еп, буй 4. грам. нигеҙ ♦ 
класть в основу нигеҙ итеп алыу; лечь в основу 
чего нигеҙ булып тороу; на основе чего таянып

ОСНОВАНИЕ с 1. см. основать 2. һалыу, 
һалыныу, барлыҡҡа килеү, төҙөлөү; столетие 
основания города ҡалаға нигеҙ һалыныуҙың йөҙ 
йыллығы 3. (фундамент) нигеҙ; искусственное 
основание яһалма нигеҙ 4. (причина, повод) ни
геҙ, сәбәп, һылтау, ерлек; без всякого осно
вания һис бер нигеҙһеҙ; на каком основании? ни 
сәбәпле? 5. мат. нигеҙ; основание треугольника 
өсмөйөш нигеҙе 6. хим. нигеҙ; органйческие ос
нования органик нигеҙҙәр ♦ до основания 
бөткәнсе, нигеҙенә (төбөнә) тиклем

ОСНОВАТЕЛЬ м нигеҙ һалыусы, ойошто
роусы, башлаусы

ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ ж нигеҙлелек, төп 
лөлөк

ОСНОВАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (веский) ни
геҙле, төплө; основательный довод нигеҙле дә-



ОСНОВАТЬ
лил 2. (дельный, положительный) эшлекле, төп
лө, олпат; основательный человек төплө кеше 
3. (крепкий, прочный) нытс; основательная пост
ройка ныҡ төҙөлөш 4. разг. (значительный по 
размеру, весу и т.п.) байтаҡ ҙур, ярайһы, ауыр 

ОСНОВАТЬ сов. что 1. нигеҙ (һалыу) ҡо
роу, төҙөү, ойоштороу; основать город ҡалаға 
нигеҙ һалыу 2. на чём нигеҙләү, дәлилләү; осно
вать выводы на фактах һығымталарҙы факттар 
менән дәлилләү

ОСНОВАТЬСЯ сов. 1. (возникнуть) бар
лыҡҡа килеү, нигеҙ һалыныу, ҡоролоу, төҙөлөү; 
основалось новое общество яңы йәмғиәт бар 
лыҡҡа килде 2. (расположиться, поселиться) 
нигеҙләнеү, төпләнеү, урынлашыу; основаться 
на новом месте яңы урынға (ергә) төпләнеү 

основнбй, -ая, -ое 1. төп, иң мөһим, иң 
әһәмиәтле; основная цель төп маҡсат 2. в знач. 
сущ. основное с төп мәсьәлә, иң мөһим нәмә ♦ 
в основном нигеҙҙә, дөйөм алғанда; основнбй 
капитал эк. төп капитал

ОСНбВНЫ Й I -ая, -ое текст, буй ...ы, буй
лыҡ; основные нйти буйлыҡ ептәр

ОСНбВНЫ Й II, -ая, -ое хим. нигеҙ ...ы, ни
геҙле; основные окислы нигеҙ окиселдары

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ, -ая, -ее нигеҙ бу
лып тороусы (торған), төп, нигеҙ; основопола
гающие труды по теории теорияға нигеҙ булып 
торған хеҙмәттәр

ОСНОВОПОЛбЖНИК м нигеҙ һалыусы 
ОСНбВЫВАТЬ несов. см. основать 
ОСНбВЫВАТЬСЯ несов. 1. см. основаться

2. на чём таяныу, нигеҙләнеү; основываться на 
фактах факттарға нигеҙләнеү 3. страд, от ос
новывать

ОСбБА ж; ирон. кеше, шәхес; почтенная 
особа хөрмәтле (олпат) кеше ♦ своей (собствен
ной) особой үҙе

ОСбБЕННО нареч. бигерәк тә, айырыуса, 
айырата, бик үк; особенно важный айырыуса 
мөһим; он особенно любил народные песни ул 
айырыуса халыҡ йырҙарын ярата ине ♦ не 
особенно бик үк түгел, шулай уҡ түгел

ОСбБЕННОСТЬ ж үҙенсәлек, айырымлы- 
лыҡ; одна из особенностей производства етеш 
тереү үҙенсәлектәренең береһе; особенность ха
рактера холоҡ үҙенсәлеге ♦ в особенности иң 
элек, беренсе сиратта, иң Тәүҙә

ОСбБЕННЫ Й, -ая, -ое 1. үҙенә бер төрлө, 
үҙенә башҡа, үҙенсәлекле; отличаться особен
ной музыкальностью үҙенә башҡа музыкаллек 
менән айырылып тороу 2. (специальный) махсус 

ОСОБНЯК м айырым йорт; жить в особняке 
айырым йортта йәшәү

ОСОБНЯКбМ нареч. айырым, яңғыҙ, бер 
үҙе, башҡаларҙан ситтә; держаться особняком 
башҡаларҙан ситтә булыу; жить особняком айы
рым йәшәү

ОСбБЫ Й, ая, ое 1. (особенный, необыч
ный) үҙенә башҡа, үҙенә бер төрлө; особая ин
тонация үҙенә башҡа интонация 2. (отдельный) 
айырым, махсус; особая комйссия махсус ко
миссия

бСОБЬ ж зат, шәхес, айырым нәмә 
ОСОВЁЛЫЙ, -ая, -ое разг. см. осоловелый 
ОСОВЁТЬ сов.', разг. мәлйерәү, бәлйерәү, 

мәлйерәп (бәлйерәп) төшөү, хәлһеҙләнеү
ОСОВРЕМЁНИВАТЬ несов. см. осовре

менить
ОСОВРЕМЁНИТЬ сов. что заманса итеү, за

мансалау, замансалаштырыу; осовременить 
пьёсу пьесаны замансалау

ОСОЗНАВАТЬ несов. см. осознать 
ОСОЗНАНИЕ с см. осознать; осознание 

опасности ҡурҡыныс барлығын аңлау
ОСОЗНАТЬ сов. что аңлау, төшөнөү, аңлап 

(төшөнөп) етеү; осознать свою вину үҙ ғәйе
беңде аңлау

ОСбКА ж күрән; осока береговая яр күрәне; 
осока бледноватая аҡһыл күрән; осока воло- 
сйстая төклө күрән; осока иглйстая энәле күрән 

ОСОКбРНИК м күк тирәклек 
ОСОКбРЬ м\ күк тирәк 
ОСОЛОВЁТЬ сов. бәлйерәү, мәлйерәү, хәл

һеҙләнеү, иҙрәү
ОСОЛОВЁЛЫЙ, -ая, -ое (невыразитель

ный, полусонный) мәлйерәп төшкән, бәлйерәгән, 
хәлһеҙләнгән, тонған; осоловелый вид мәл
йерәгән ҡиәфәт; осоловелые глаза тонған күҙҙәр 

осбт м билсән; осот болотный һаҙ билсәне; 
осот жёлтый һары билсән

бСПА ; ж; мед. сәсәк; чёрная оспа ҡара 
сәсәк ♦ ветряная (ветряная) оспа һыу сәсәге 

ОСПАРИВАТЬ несов. 1. см. оспорить 2. что 
даулау, алырға тырышыу, дәғүәләү, дәғүәләшеү; 
оспаривать первую премию беренсе премияны 
даулау

бСПЕННЫЙ, ая, ое сәсәк ...ы; оспенный 
больной сәсәк менән ауырыусы

бСПИНА ж шаҙра, сәсәк шаҙраһы 
ОСПОПРИВИВАНИЕ с сәсәк һалыу (һал

дырыу)
ОСПОПРИВИВАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое сәсәк

һалыу ...ы; оспопрививательный пункт сәсәк 
һалыу пункты

ОСПбРИТЬ сов. что ҡаршы килеү, ки
лешмәү, ризалашмау, ризаһыҙлыҡ белдереү; ос
порить мнение чьё-л. кемдеңдер фекеренә ҡар
шы килеү

ОСРАМИТЬ сов. кого-что оятҡа ҡалдырыу, 
оятлы итеү, хур итеү

ОСРАМИТЬСЯ сов. оятҡа ҡалыу, оятлы бу
лыу, хур булыу

ОСТ м 1. мор. (восточное направление) көн
сығыш 2. мор., метеор, (восточный ветер) 
көнсығыш еле
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ОСТЕПЕНЯТЬСЯ
ОСТАВАТЬСЯ несов. см. остаться
ОСТАВИТЬ сов. 1. кого-что ҡалдырыу; ос

тавить деньги дома аҡсаны өйҙә ҡалдырыу 
2. что (сохранитъ, приберечь) ҡалдырыу; ос
тавить картофель на семена орлоҡҡа картуф 
ҡалдырыу 3. что (передать по наследству) 
ҡалдырыу, биреп ҡалдырыу; оставить состояние 
мөлкәт ҡалдырыу 4. кого-что ҡалдырыу; ос
тавить комнату неубранной бүлмәне йыйыштыр
майынса ҡалдырыу 5. кого-что, без чего -һы ҙ/ 
-һеҙ ҡалдырыу; оставить без сладкого тәм- 
томһоҙ ҡалдырыу; оставить просьбу без вни
мания үтенесте иғтибарһыҙ ҡалдырыу 6. кого- 
что ҡалдырыу, алып ҡалыу; оставить гостей но
чевать ҡунаҡтарҙы ҡунырға алып ҡалыу 7. кого- 
что ташлау, ҡалдырыу, ташлап (ҡалдырып) ки
теү; оставить друзей дуҫтарҙы ташлау 8. что и с 
неопр. (перестать заниматься чем.-л.) туҡта
тыу, өҙөү, сик ҡуйыу; оставить футбол футбол 
(уйнауҙы) туҡтатыу; оставить разговор һөйлә
шеүҙе туҡтатыу 9. кого; перен. бөтөү, юҡ булыу, 
китеү; сознание оставило меня һушым китте ♦ 
оставить в дураках (дураком) төпһөҙ санаға ул
тыртыу, кәкре ҡайынға терәтеү, алданыу, һемә
йеү; оставить в покое тыныс ҡалдырыу, тынғы 
биреү, борсомау, теймәү; оставить за собой кого- 
что: 1) (удалиться, уйдя вперёд) йыраҡлашыу, 
артта ҡалдырыу; 2 ) (опередитъ в каком-л. отно
шении) уҙып китеү, артта ҡалдырыу; оставить за 
собой что (закрепить за собой) үҙеңә беркетеү; 
оставить с носом ҡоро (буш) ҡалдырыу, төп ба
шына ултыртыу; камня на камне не оставить ер 
менән тигеҙләү, көлөн күккә осороу

ОСТАВЛЙТЬ несов. см. оставить ♦ остав
ляет желать лучшего бик шәптән түгел

ОСТАЛЬНОЙ, -ая, -ое 1. (прочий) ҡалған, 
башҡа, бүтән; остальное время ҡалған ваҡыт 
2. в знач. сущ. остальное с ҡалған(ы), башҡа- 
(һы), бүтән(е); остальное возьмём завтра ҡалға 
нын иртәгә алырбыҙ 3. в знач. сущ. остальные 
мн. башҡалар, ҡалғандар, бүтәндәр; где осталь
ные? башҡалар ҡайҙа?

ОСТАНАВЛИВАТЬ несов. см. остановить 
ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ несов. 1. см. остано- 

вйться 2. страд, от останавливать 
ОСТАНКИ только мн. үлек, мәйет 
ОСТАНОВИТЬ сов. 1. кого-что туҡтатыу, 

туҡтатып ҡуйыу; остановйть лошадь атты туҡта
тыу; остановйть часы сәғәтте туҡтатып ҡуйыу
2. кого-что (сдержатъ, запретить) туҡтатыу, 
тыйыу, баҫыу; остановйть боль ауыртыуҙы 
баҫыу; остановйть шалуна шаянды тыйыу
3. что, на ком-чём (сосредоточить, направить 
на кого-что-л.) төшөрөү, ташлау, төбәү, йүнәл
дереү; остановйть внимание иғтибарҙы йүнәл
теү; остановйть взор күҙ төбәү

ОСТАНОВЙТЬСЯ сов. 1. туҡтау, туҡталыу, 
туҡтап (туҡталып) ҡалыу; остановйться перед

воротами ҡапҡа алдында туҡтау 2. на ком-чём 
(сосредоточиться — о мыслях, внимании и 
т.п.) туҡталыу, туҡталып үтеү (тороу) 3. на 
ком-чём (прийти к заключению, склониться к 
кому-чему-л.) туҡталыу, һығымтаға килеү, риза 
булыу, күнеү 4. (временно расположиться) туҡ
тау, туҡталыу, төшөү; остановйться в гостйнице 
ҡунаҡханаға төшөү

ОСТАНОВКА ж 1. см. остановйть 1, остано
вйться 1; 2. (перерыв, пауза) туҡталыш, пауза, 
туҡталыу, туҡтап тороу (һцҙҙә, хәрәкәттә 
һ.б.У, писать без остановок туҡтамайынса яҙыу 
3. (место) туҡталыш, туҡтау урыны; трам
вайная остановка трамвай туҡталышы ♦ оста
новка за кем-чем кемдер (нимәлер) етмәүҙән 
(булмауҙан, юҡлыҡтан)

О СТАНОВ ОЧНЫЙ, ая, ое туҡтау ...ы, 
туҡталыу ...ы, туҡтатыу ...ы; остановочный ме- 
ханйзм туҡтатыу механизмы

ОСТАТОК м 1. ҡалдыҡ, ҡалған өлөш; ос
таток путй юлдың ҡалған өлөшө; остаток пиро
га бәлештең ҡалған өлөшө; остаток отпуска от
пускының ҡалған өлөшө; остаток долга бурыс
тың ҡалғаны 2. обычно мн. остатки ҡалдыҡтар; 
остатки зоологйческой коллекции зоология кол 
лекцияһының ҡалдыҡтары 3. обычно мн. ос
татки (отходы) ҡалдыҡ; нефтяные остатки 
нефть ҡалдыҡтары 4. мат. ҡалдыҡ ♦ без ос
татка тотош, тулыһынса, ҡалдыҡһыҙ

ОСТАТОЧНЫЙ, -ая, -ое ҡалдыҡ; остаточ
ные суммы ҡалдыҡ суммалар; остаточные орга
ны ҡалдыҡ ағзалар

ОСТАТЬСЯ сов.', в разн. знач. ҡалыу; ос
таться в деревне ауылда ҡалыу; это навсегда 
останется в памяти был мәңгегә хәтерҙә ҡалыр; 
остаться при своём мнении үҙ фекереңдә ҡалыу; 
остаться без дела эшһеҙ ҡалыу; остаться в жи
вых үлмәй (тере) ҡалыу ♦ остаться на бумаге 
ҡағыҙҙа ҡалыу, эшкә ашмау; остаться на бобах 
төп башына ултырып ҡалыу; остаться в дураках 
төпһөҙ санаға ултырыу; остаться ни с чем бер 
нәмәһеҙ ҡалыу

ОСТЕКЛЕНЁТЬ сов. тоноу, йәнһеҙләнеү 
(кщ  тураһында)

ОСТЕКЛИТЬ сов. что быяла ҡуйыу, быяла
лау; остеклйть раму ҡыҫаға быяла ҡуйыу

ОСТЕКЛЙТЬ несов. см. остеклйть
ОСТЕОЛбГИЯ ж остеология (анатомияла 

һөйәктәрҙең формаһын һәм төҙөлөшөн өйрәнә 
торган бцлек)

ОСТЕПЕНИТЬ сов. кого аҡылға ултыртыу, 
баҫынҡыландырыу, баҫалҡыға әйләндереү (ба
ҫалҡыланыу)

ОСТЕПЕНЙТЬСЯ сов. аҡылға ултырыу, 
баҫынҡыланыу

ОСТЕПЕНЙТЬ несов. см. остепенить
ОСТЕПЕНЙТЬСЯ несов. см. остепенйться



ОСТЕРВЕНЕЛЫЙ
ОСТЕРВЕНЁЛЫЙ, -ая, -ое разг. (неисто

вый, исступлённый) ҡоторонған, шашынған, 
ярһыған

ОСТЕРВЕНЁТЬ сов. ҡотороноу, шашыныу, 
ярһыу

ОСТЕРВЕНЙТЬСЯ сов.; разг. см. остервенеть 
ОСТЕРЕГАТЬ несов. см. остеречь
ОСТЕРЕГАТЬСЯ несов. кого-чего и с неопр. 

һаҡланыу, һаҡ булыу; остерегаться простуды 
һалҡын тейеүҙән һаҡланыу; остерегаться опас
ности хәүефтән һаҡ булыу

ОСТЕРЁЧЬ сов. кого (предупредить, предо
стеречь) иҫкәртеү, киҫәтеү, алдан әйтеп ҡуйыу 

ОСТЕРЁЧЬСЯ сов. см. остерегаться 
ОСТЙСТЫЙ, -ая, -ое ҡылсыҡлы; остйстый 

колос ҡылсыҡлы башаҡ
бстов м 1. тех. каркас, һөлдә; бстов ко

рабля карап каркасы 2. анат. һөлдә; бстов жи
вотного хайуан һөлдәһе 3. перен. төп фекер, ни
геҙ; бстов романа романдың нигеҙе

остбйчивый, -ая, -ое мор. (о судне) ау
май (ҡапланмай) торған

ОСТОЛБЕНЕЛЫЙ, -ая, -ое разг. ҡатып ҡал
ған, шаҡ ҡатҡан

ОСТОЛБЕНЁТЬ сов. ҡатып ҡалыу, шаҡ 
ҡатыу

остолбп м ; бран. аңра, миңрәү 
ОСТОРбЖНИЧАТЬ несов.; разг. артыҡ һаҡ 

булыу (ҡыланыу), артыҡ һаҡлыҡ күрһәтеү 
ОСТОРбЖНОСТЬ ж һаҡлыҡ, абайлыҡ 
ОСТОРбЖНЫЙ, -ая, -ое һаҡ, абай, ипле; 

осторожный человек һаҡ кеше; осторожное об
ращение ипле мөғәмәлә

ОСТОЧЕРТЁТЬ сов. кому; разг. биҙҙереү, 
туйҙырыу, маҙаға (йәнгә) тейеү, теңкәне ҡоро
тоу, ялҡытып (туйҙырып) бөтөү

ОСТРАКИЗМ м; книжн. (изгнание, гонение) 
илдән һөрөү (ҡыуыу), эҙәрләү, ҡыҫыу

ОСТРАСТКА ж; разг. ҡурҡытыу, ҡурҡыу 
һалыу; дать острастку ҡурҡыу һалыу

ОСТРЁЦ м ҡыяҡ үлән, тоҙан (татырлы ер
ҙә цҫә)

о с т р и г а т ь  несов. см. острйчь 
о с т р и г а т ь с я  несов. 1. см. острйчься 

2. страд, от остригать
ОСТРИЕ с 1. ос, йөҙ, үткер яҡ; остриё игол

ки энә осо; остриё ножа бысаҡ йөҙө 2. перен. ос, 
иң үткер яҡ, уҡ; остриё критики тәнҡит уғы 

ОСТРИТЬ I несов. что (делать острым) ос
лау, үткерләү, сарлау, ҡайрау

ОСТРИТЬ II несов. (говорить остроты) 
тапҡыр (йор) һүҙҙәр әйтеү, йорланыу, төртмәләү 

ОСТРИЧЬ сов. кого-что алыу, алдырыу, 
ҡырҡыу, ҡырҡып алыу; острйчь волосы сәс ал
дырыу; острйчь ногти тырнаҡ ҡырҡыу; острйчь 
овцу һарыҡтың йөнөн ҡырҡыу 

ОСТРЙЧЬСЯ сов. сәс алдырыу

ОСТРО... урыҫ телендәге ҡушма һцҙҙәрҙең 
“осло”, “оҙонса”, “цткер”, “оҙон”, “бик”, “ғә
ҙәттән тыш”, “цтә” мәғәнәләрен аңлатҡан 
беренсе өлөшө, мәҫ., остроголовый осло башлы; 
остроинфекцибнный үтә йоғошло

бСТРОВ м утрау; остров Сахалйн Сахалин 
утрауы

о с т р о в е р х и й , -ая, -ое осло башлы; ост
роверхая крыша осло башлы ҡыйыҡ

ОСТРОВИТЯНИН м и ОСТРОВИТЯНКА
ж утрау кешеһе, утрауҙа йәшәүсе

ОСТРОВНбЙ, -ая, -ое утрау ...ы, утрауҙағы, 
утрауҙа урынлашҡан; островной жйтель утрауҙа 
йәшәүсе кеше; островная растйтельность утрау
ҙағы үҫемлек; островное государство утрауҙағы 
дәүләт

ОСТРОВбК м; уменьш. от остров утрау- 
сыҡ, бәләкәй утрау

ОСТРбГ м; уст. баструк, төрмә, зиндан 
ОСТРОГА ж һалдау (балыҡ сәнсец ҡоралы) 
о с т р о г а т ь  сов. см. обстрогать 
ОСТРОГЛАЗЫЙ, -ая, -ое разг. 1. (зоркий) 

үткер (осло) күҙле 2. (с бойкими глазами) йыл
тын күҙле

ОСТРОГУБЦЫ только мн.; спец, ҡарғаморон 
ОСТРОДЕФИЦИТНЫЙ, ая, ое үтә дефи 

цит, етешмәгән, ихтыяж ҙур; остродефицйтный 
товар үтә дефицит тауар

ОСТРОЗАРАЗНЫЙ, -ая, -ое үтә йоғошло; 
острозаразная болезнь үтә йоғошло ауырыу 

ОСТРОЗУБЫЙ, -ая, -ое үткер тешле, осло 
тешле; острозубая борона осло тешле тырма 

ОСТРОКОНЕЧНЫЙ, ая, ое үткер осло 
(башлы), осло башлы (түбәле); остроконечная 
шапка осло түбәле бүрек

ОСТРОЛИСТ м осло япраҡ (мәңге йәшел 
ағас йәки ҡыуаҡлыҡ)

ОСТРОЛЙЦЫЙ, -ая, -ое оҙонса (ябыҡ) йөҙ
лө; остролйцый парень оҙонса йөҙлө егет

ОСТРОНбСЫ Й, -ая, -ое осло танаулы (ке
ше); осло моронло (хайуан); осло суҡышлы 
(ҡош); осло башлы (нәмә); остроносые ботинки 
осло башлы ботинка

ОСТРОСЛбВ м сәсән, үткер телле, тапҡыр 
(йор) һүҙле (кеше)

ОСТРОСЛбВИЕ с тапҡыр (йор) һүҙҙәр 
әйтеү (әйтә белеү)

ОСТРОСЛбВИТЬ несов. см. острйть II 
ОСТРбТА ж тапҡыр (үткер, йор) һүҙ 
ОСТРОТА ж 1. үткерлек; острота ножа бы

саҡтың үткерлеге 2. перен. үткерлек, зирәклек; 
острота ума аҡылдың зирәклеге; острота зрения 
күҙҙең үткерлеге 3. (пряность) әселек, ҡырҡыу
лыҡ, үткерлек; острота запаха еҫтең ҡырҡыу
лығы; острота соуса соустың эҫелеге 4. перен. 
(крайняя напряжённость) киҫкенлек, көсөргә
нешлек; острота обстановки хәлдең киҫкенлеге



ОСЫПАТЬСЯ
ОСТРОУГбЛЬНИК м\ мат. ҡыҫынҡы 

мөйөш
ОСТРОУГбЛЬНЫЙ, ая, -ое мат. ҡыҫынҡы 

мөйөшлө; остроугольный треугольник ҡыҫынҡы 
мөйөшлө өсмөйөш

ОСТРОУМИЕ с тапҡырлыҡ, үткер аҡыл
лылыҡ

ОСТРОУМНИЧАТЬ несов.; разг. үткер 
аҡыллы булып күренергә тырышыу, тапҡырлыҡ 
күрһәтергә маташыу

ОСТРОУМНЫЙ, -ая, -ое үткер аҡыллы, тап
ҡыр, йор, зирәк; остроумный человек зирәк 
кеше

ОСТРОУХИЙ, -ая, -ое осло ҡолаҡлы 
бСТРЫ Й, -ая, -ое 1. үткер, осло; острый 

нож үткер бысаҡ; острые камни осло таштар 
2. осло, осло башлы; острый нос лодки кәмәнең 
осло мороно 3. перен. үткер, тапҡыр, зирәк; 
острый ум зирәк аҡыл; острый взгляд үткер 
ҡараш 4. перен. зәһәрле, сәнскеле, әсе, үткер; 
острое слово үткер һүҙ; острый язык әсе тел
5. перен. әсе, ҡырҡыу, үтә, ныҡ, көслө; острый 
пёрец әсе борос 6. перен. көслө, ҡаты, киҫкен; 
острая боль ҡаты ауыртыу 7. перен. киҫкен, 
көсөргәнешле; острое положение көсөргәнешле 
хәл ♦ острый 5ТОЛ мат. ҡыҫынҡы мөйөш; 
острый язык у кого; острый (остёр) на язык 
кто әсе телле, әрем телле

ОСТРЙК м; разг. үткер телле, тапҡыр (йор) 
һүҙле (кеше)

ОСТУДЙТЬ соә. что һыуытыу; остудйть чай
сәйҙе һыуытыу

о с т у ж Ат ь  несов. см. остудйть 
ОСТУПАТЬСЯ несов. см. оступиться
ОСТУПИТЬСЯ соә. 1. (неудачно ступитъ) 

яҙа (яңылыш) баҫыу 2. перен., разг. (совер
шитъ ошибку) яңылышыу, хата яһау 

ОСТЫВАТЬ несов. см. остыть 
ОСТЬТГЬ и ОСТЬІНУТЬ сов. 1. һыуыныу, 

һыуыу; чай остыл сәй һыуынған 2. перен. һыуы
ныу, һүрелеү, баҫылыу; чувства остыли тойғо
лар һүрелде

ОСТЬ ж 1. бот. ҡылсыҡ 2. собир. (ә шерсти 
животного) ҡыл, шырт

ОСУДИТЬ соә. 1. кого; юр. ғәйепләү, ғәйеп
ләп хөкөм итеү 2. кого-что шелтәләү, яманлау, 
ғәйепләү; осудйть дурной поступок насар ҡы
лыҡты ғәйепләү 3. на что и с неопр.; перен. (об
речь на что-л.) дусар итеү

ОСУЖДАТЬ несов. см. осудйть 
ОСУЖДЕНИЕ с 1. юр. хөкөм итеү, ғәйепләү 

ҡарары сығарыу 2. (порицание) шелтә, хурлыҡ 
мөһөрө баҫыу, ғәйепләү

ОСУЖДЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от осу
дйть 2. в знач. сущ. осуждённый м и осуждён
ная ж хөкөм ителеүсе, хөкөм ителгән (кеше) 

ОСУНУТЬСЯ сов. (бик ныҡ) ябығыу, һуры
лыу, тартылыу

ОСУШАТЬ несов. см. осушйть 
ОСУШЁНИЕ с см. осушйть 1 — осушать 1; 

осушение болот һаҙлыҡтарҙы киптереү
ОСУШЙТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое киптереү ...ы, 

ҡоротоу ...ы; осушйтельные работы киптереү 
эштәре

ОСУШИТЬ соә. что 1. киптереү, ҡоротоу; 
осушйть болото һаҙлыҡ киптереү 2. (выпить со
держимое чего-л.) эсеп бөтөрөү, бөткәнсе эсеү 
♦ осушйть глаза илауҙан туҡтау; осушйть слёзы 
кому, чьи йыуатыу

ОСУШКА Ж  С М .  осушйть 1 
ОСУЩЕСТВИМОСТЬ ж тормошҡа (ғәмәлгә, 

бойомға, эшкә) ашырырлыҡ булыу, үтәлерлек 
булыу

ОСУЩЕСТВИМЫЙ, -ая, -ое тормошҡа (ғә
мәлгә, бойомға, эшкә) ашырырлыҡ, үтәлерлек; 
осуществимое желание тормошҡа ашырырлыҡ 
теләк

ОСУЩЕСТВИТЬ сов. что тормошҡа (бо
йомға) ашырыу, үтәү; осуществить культурную 
революцию мәҙәни революцияны тормошҡа 
ашырыу

ОСУЩЕСТВИТЬСЯ сов. тормошҡа (бой
омға, ғәмәлгә, эшкә) ашыу, үтәлеү; мечта осуще 
ствйлась хыял тормошҡа ашты

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ с см. осуществйть — 
осуществлять, осуществйться; осуществление 
генерального плана генераль пландың тормошҡа 
ашырылыуы

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ несов. см. осуществйть 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ несов. 1 .см . осущест

вйться 2. страд, от осуществлять
ОСЦИЛЛОГРАММА ж; спец, осциллограмма 
ОСЦИЛЛбГРАФ м; физ. осциллограф (тех

никала, медицинала Һ.б. электрик процестар
ҙы кцҙәтец һәм яҙыу приборы); электромагнит
ный осциллограф электромагнитлы осциллограф 

ОСЧАСТЛИВИТЬ соә. кого-что бәхетле итеү 
ОСЧАСТЛИВЛИВАТЬ несов. см. осчаст- 

лйвить
ОСЫПАТЬ соә. 1. кого-что (посыпать со 

всех сторон чем-л.) һибеү, һибеп сығыу 2. кого- 
что (сплошь покрытъ) күмеү, ҡаплау, һибелеү; 
осыпать украшения бриллиантами биҙәүестәргә 
гәүһәр (таштар) һибеү (һибеп эшләү); нёбо 
осыпано звёздами күктә йондоҙҙар һибелгән 
3. чем; перен. күмеү, күмеп ташлау; осыпать по
дарками бүләккә күмеү 4. что ҡойоу; деревья 
осыпали свой лйстья ағастар япрағын ҡойҙо
5. что (развалитъ что-л. сыпучее) таратыу; 
осыпать кучу песка ҡом өйөмөн таратыу 

ОСЫПАТЬ несов. см. осыпать 
ОСЫПАТЬСЯ соә. 1. (обвалиться) емере

леү, ишелеү, емерелеп (ишелеп) төшөү; штука
турка осыпалась штукатурка емерелеп төштө 
2. (опасть) ҡойолоу, ҡубыу, ҡубып (ҡойолоп) 
төшөү; лепестки осыпались таж япраҡтары



ОСЫПАТЬСЯ
ҡойолдо 3. (усеяться множеством чего-л.) ҡап
ланыу; поляна осыпалась цветами ялан сәскәләр 
менән ҡапланған

ОСЫПАТЬСЯ несоә. 1 . см. осыпаться 
2. страд, от осыпать

бсыпь ж; геол. ишелмә (тау тоҡомдары
нан ел, яуым-төшөм ашауҙан барлыҡҡа килгән 
өйөмдәр)

ОСЬ ж 1. (стержень) күсәр; ось телёги арба 
күсәре 2. спец. (прямая, проходящая через 
центр симметрии) күсәр, үҙәк; ось вращения 
әйләнеү күсәре 3. чего, какая; перен. үҙәк; ось 
событий ваҡиғалар үҙәге

ОСЬМИНбГ м һигеҙаяҡ
ОСЬМУШКА ж; уст. әсмуха; осьмушка чаю 

әсмуха сәй
ОСЯЗАЕМОСТЬ ж һиҙелеүсәнлек, тойоусан- 

лыҡ, тойолоусанлыҡ
ОСЯЗАЕМЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от осязать

2. прил. һиҙелеп (тойолоп) торған, һиҙелерлек, 
тойолорлоҡ; осязаемые результаты һиҙелерлек 
һөҙөмтәләр

ОСЯЗАНИЕ с һиҙеү, тойоу; органы осязания
һиҙеү ағзалары

ОСЯЗАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (служащий 
для осязания) һиҙә торған, һиҙеү ...ы, тойоу 
...ы; осязательные волоскй һиҙеү епсәләре 2. пе
рен. һиҙелерлек, күҙгә күренерлек; осязатель
ные результаты күҙгә күренерлек һөҙөмтәләр

ОСЯЗАТЬ несоә. кого-что һиҙеү, тойоу
ОТ И ото предлог с род. п. 1.  (при указании 

на исходную точку чего-л.) -дан/-дэн, -дан 
алый; отойтй от крыльца тупһанан китеү; от 
города до станции ҡаланан (алып) станцияға 
тиклем

2. (при обозначении предмета, лица, от ко
торого кто-что-л. отделяется) -дан/-дэн; ото
рвать пуговицу от пальто пальтонан төймәне 
өҙөп алыу; уйтй от семьй ғаиләнән китеү

3. (при указании на источник чего-л.) 
-дан/-дән; наследство осталось от отца мираҫ 
атайҙан ҡалған

4. (при указании повода, причины какого-л. 
действия, состояния) -дан/-дэн; бледный от 
страха ҡурҡыуҙан ап-аҡ (йөҙлө)

5. (при обозначении предмета, явления, ко
торое устраняется) -дан/-дэн; освободйться 
от ошибок хаталарҙан арыныу; очистить от 
грязи бысраҡтан таҙартыу

6. (при указании на что-л. удаляемое, 
предотвращаемое) -дан/-дән, -ға/-гә ҡаршы; 
лекарство от кашля йүтәлгә ҡаршы дарыу

7. (при указании на принадлежность како- 
му-л. предмету) ...ы; футляр от очков күҙлек 
һауыты

8. (при указании времени, датирующего 
что-л.) -да/-дә яҙылған; письмо от шестого ал
ғыһында яҙылған хат

9. (при указании на временную последова
тельность) -дан/-дән, -га/-гэ; год от году йыл- 
дан-йыл ♦ время от времени ваҡыт-ваҡыт, 
ваҡыты менән; от мала до велйка йәше-ҡарты, 
һәммәһе; от всей душй ысын күңелдән; от слова 
до слова; от слова к слову һүҙҙән-һүҙгә, һүҙ 
эйәрә һүҙ

О Т... (ото..., отъ...) приставка 1. ҡылымдар 
яһап, тцбәндәге мәгәнәләрҙе ацлата: 1) берәй 
нәмәнән (кемдән) алыҫлашыуҙы, ситләшецҙе, 
мәҫ., отбежать йүгереп китеү; отгрестй ишеп ки
теү; отступйть артҡа сигенеү; 2) предметтан 
уныц бер өлөшөн йәки икенсе предметты айы
рыуҙы, мәҫ., отвинтйть бороп алыу; отвязать си
сеп алыу; откусить тешләп алыу; отрезать 
ҡырҡып алыу; 3) бер нәмәгә яуап рәцешендәге 
хәрәкәтте, мәҫ., отблагодарйть рәхмәт белде
реү; 4) хәрәкәттец тамам булыуын, мәҫ., отба
рабанить барабан ҡағып туҡтау; отцвестй сәскә 
ҡойоу; 5) берәй нәмәнән ҡотолоуҙы, уны алып 
ташлауҙы, мәҫ., откачать һурҙырып сығарыу; 
отучйть биҙҙереү, ташлатыу; 6) “-ог” ялгауы 
менән берәй нәмәнән баш тартыуҙы, мәҫ., от
говориться һылтау табыу; 7) эште, хәрәкәтте 
тыйыуҙы, һиҙецҙе югалтыуга тиклем алып ба
рып еткерец, мәҫ., отлежать яйһыҙ ятып (тәнде) 
ойотоу 2. сифат яһалышында ҡулланылып, 
уныц ниндәй һцҙ төркөмөнән яһалганын бел
дерә, мәҫ., отглагольный ҡылымдан яһалған 

ОТАВА ж; с.-х. ҡурпы; клеверная отава кле 
вер ҡурпыһы

ОТАПЛИВАТЬ несов. см. отопить
ОТАПЛИВАТЬСЯ несов. яғылыу, яғып йы

лытылыу; дом не отапливается өй яғылмай 
ОТАРА ж һарыҡ көтөүе 
ОТБАВИТЬ сов. что, чего кәметеү, аҙайтыу, 

бүҫкәртеү, кәметә (аҙайта) төшөү
ОТБАВКА ж; разг. см. отбавить — отбавлять 
ОТБАВЛЙТЬ несов. см. отбавить ♦ хоть от

бавляй кәрәгенән артыҡ, иҫәбе-хисабы юҡ
ОТБАРАБАНИВАТЬ несов. см. отбара

банить
ОТБАРАБАНИТЬ сов. 1. (кончить бараба

нить) барабан ҡағыуҙан туҡтау 2. что и без 
доп.; разг. (ашыҡ-бошоҡ) уйнап алыу; отбара
банить вальс ашыҡ-бошоҡ вальс уйнап алыу 
3. перен., разг. ҡысҡырып, шәп (итеп) һөйләү 
(әйтеү); отбарабанить доклад докладты 
ҡысҡырып, шәп итеп һөйләп сығыу 

ОТБЕГАТЬ несоә. см. отбежать 
ОТБЕЖАТЬ сов. йүгереп (сабып) китеү 
ОТБЁЛИВАНИЕ с см. отбеливать; отбели

вание холста киндер ағартыу
ОТБЁЛИВАТЬ несов. см. отбелить 
ОТБЕЛИВАЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от от

беливать 2. прил. ағарта торған; отбеливающий 
крем ағарта торған крем



ОТБЫТИЕ
ОТБЕЛИТЬ сов. что ағартыу, ағартып алыу, 

ағартып сығыу; отбелить холст киндер ағартыу 
ОТБЕЛИТЬСЯ сов. ағартылыу, ағартылып 

бөтөү
ОТБЁЛКА ж см. отбелйть — отбеливать; от

белка ткани тауар ағартыу
ОТБЁЛЬНЫЙ, -ая, -ое спец. ағартыу ...ы, 

ағартылған; отбельное производство ағартыу 
производствоһы

ОТБИВАТЬ несоә. см. отбйть ♦ отбивать
шаг шыҡ-шыҡ баҫып атлау 

ОТБИВАНИЕ с м . отбивать 
ОТБИВАТЬСЯ несов. 1. см. отбйться 

2. страд, от отбивать
ОТБИВКА ж; см. отбйть 11 — отбивать 
ОТБИВНбЙ, -ая, -ое 1. тапау ...ы, сүкеү 

...ы; отбивной молот тапау сүкеше 2. төйөлгән, 
тапалған (тапап, йомшартып әҙерләнгән ит); 
отбивная котлета тапалған иттән котлет 3. в 
знач. сущ. отбивная ж йомшартылған ит 

ОТБИРАТЬ несоә. см. отобрать 
ОТБИТЬ сов. 1. что (ударом отколотъ) 

һындырып (ватып) төшөрөү; отбйть ручку у 
чайника сәйгүндең тотҡаһын ватып төшөрөү
2. что (отброситъ встречным ударом) ҡаҡ
лыҡтырыу, кире ҡағыу, (кире) ҡаҡлыҡтыра һу
ғыу; отбйть мяч тупты кире һуғыу 3. кого-что 
(заставитъ отступитъ, отразитъ) кире ҡа
ғыу; отбйть атаку атаканы кире ҡағыу 4. кого- 
что (отнятъ с боем) һуғышып кире алыу, 
ҡотҡарыу, азат итеү; отбйть город ҡаланы һу
ғышып кире алыу 5. кого-что; разг. (отделить 
от общей массы) айырыу, айырып алыу; отбйть 
жеребёнка от табуна ҡолондо өйөрҙән айырып 
алыу 6. кого; разг. үҙенә ҡаратыу, тартып алыу; 
отбйть выгодное дёло файҙалы эште тартып 
алыу; отбйть жениха кейәү егетен үҙенә ҡаратыу
7. что; разг. (запах, привкус) бөтөрөү, баҫыу; 
отбйть у воды запах хлора һыуҙағы хлор еҫен 
бөтөрөү 8. что; разг. (охоту, желание) бөтө
рөү, юҡ итеү, һүндереү, биҙҙереү; отбйть же
лание теләкте һүндереү 9. что (обозначитъ уда
рами, звоном) һуғыу, көй сығарып һуғыу; от
бйть такт тактҡа һуғыу 10. что (повредитъ) 
имгәтеү, һуғып ауырттырыу; отбйть руку ҡулды 
имгәтеү 11. что тапау, сүкеү; отбйть косу салғы 
сүкеү 12. без доп. һуғыу, һуғып туҡтау; часы от 
бйли сәғәт һуғып туҡтаны

ОТБИТЬСЯ сов. 1. кителеп (ватылып, һы
нып) төшөү; носик чайника отбйлся сәйгүн мо
роно кителеп төшкән 2. һөжүмде кире ҡағыу; от
бйться от врага дошман һөжүмен кире ҡағыу
3. айырылыу, айырылып ҡалыу; лошадь от 
бйлась от табуна ат өйөрҙән айырылып ҡал
ған ♦ отбйться от дома өйҙән биҙеү; отбйться от 
рук буйһонмай (баш бирмәй) башлау, һыртлап 
китеү, ҡулдан ысҡыныу

ОТБЛАГОДАРИТЬ сов. кого-что, за что 
рәхмәт әйтеү (белдереү), яҡшылыҡ менән яуап 
ҡайтарыу

бТБЛЕСК м сағылыш, шәүлә; отблески 
пламени ялҡын шәүләләре; отблеск солнечных 
лучёй ҡояш нурҙары сағылышы

О ТБбЙ  м 1. см. отбйть 2, 3, 11; 2. (сигнал) 
отбой ♦ бить отбой ҡайтауыллау, кире ҡайтыу, 
сигеү (фекерҙән, ниәттән Һ.6.); отбою (отбоя) 
нет от кого-чего кәрәгенән тыш күп, артыҡ күп 

ОТБбЙКА ж; горн. ватыу; отбойка угля 
күмер ватыу

отьбйный, -ая, -ое вата торған, ватыу 
...ы; отбойный молоток вата торған сүкеш 

ОТБОМБИТЬ сов.; разг. бомбаға тотоу 
ОТБОМБИТЬСЯ сов.; разг. бомбаға тотоуҙы 

тамамлау, бомбаларҙы ташлап бөтөрөү
О Т Б бР м см. отобрать ♦ естественный от

бор тәбиғи һайланыш; искусственный отбор 
яһалма һайланыш (тоҡомдо яҡшыртыу өсөн) 

ОТБбРНЫ Й, ая, ое 1. һайланма, һайлам, 
һайлап алынған, иң яҡшы; отборные семена 
һайлап алынған орлоҡтар 2. разг. (неприлич
ный) әшәке, оятһыҙ; отборные слова әшәке 
һүҙҙәр

ОТБбРОЧНЫ И, -ая, -ое һайлап алыу ...ы, 
һайлап ала торған, һайлап алыу өсөн үткә
релгән; отборочная комйссия һайлап алыу ко
миссияһы; отборочные соревнования һайлап 
алыу ярыштары

ОТБРАСЫВАНИЕ с см. отбрасывать 
ОТБРАСЫВАТЬ несоә. см. отбросить 
ОТБРИВАТЬ несоә. см. отбрйть 2
ОТБРИТЬ сов. кого-что; разг. 1. ҡырып 

бөтөү 2 . ҡырт киҫеү, ҡырҡа яуап биреү
ОТБРбСИТЬ сов. 1. кого-что алып ташлау, 

ситкә ырғытыу; отбросить окурок тәмәке төп
сөгөн ситкә ырғытыу 2. что ситкә тартыу; от
бросить портьеру тәҙрә пәрҙәһен ситкә тартыу 
3. перен. (отвергнутъ) кире ҡағыу, юл ҡуймау, 
алып ташлау; отбросить сомнения шикләнеү
ҙәргә юл ҡуймау 4. кого-что; перен. (заставитъ 
отступитъ) сигенергә мәжбүр итеү, сигендереү, 
ҡыуып ебәреү; отбросить протйвника за рёку 
дошманды йылға аръяғына сигендереү 5. перен. 
(свет, тень) төшөрөү, таратыу; отбросить тень 
күләгә төшөрөү

ОТБРбСЫ  мн. (ед. отброс м) ташландыҡ, 
ҡалдыҡ-боҫтоҡ, сүп-сар ♦ отбросы общества 
түбәнлеккә төшкән кешеләр

ОТБУКСЙРОВАТЬ соә. что һөйрәтеп илтеп 
ҡуйыу, тарттырып сығарыу, буксирға алыу 

ОТБЫВАНИЕ с см. отбыть 2; отбывание на
казания хөкөм ителеү срогын тултырыу, (төр
мәлә) ултырып сығыу

ОТБЫВАТЬ несоә. см. отбыть 
ОТБЫТИЕ с см. отбыть; отбытие поезда по

ездың китеүе



ОТБЫТЬ
ОТБЫТЬ сов. 1. (уехать) китеү, китеп ба

рыу, сығып китеү, юлға сығыу; отбыть из Уфы 
Өфөнән китеү 2. что и без доп. үтәү, атҡарыу, 
тултырыу, тултырып сығыу; отбыть срок служ
бы хеҙмәтте тултырыу

ОТВАГА ж батырлыҡ, ҡыйыулыҡ, ғәйрәт, 
ғәййәрлек, ажар, ҡаһарманлыҡ

ОТВАДИТЬ сов. кого-что, от чего', разг. 
биҙҙереү, һыуындырыу, ташлатыу, һүрелдереү, 
һүрелтеү; отвадить от курения тәмәке тартыуҙы 
ташлатыу

ОТВАЖИВАТЬ несов. см. отвадить 
ОТВАЖИВАТЬСЯ несов. см. отважиться
о т в а ж и т ь с я  сов. на что и с неопр. 

баҙнат итеү, ҡыйыулыҡ (батырсылыҡ) итеү, тә
үәккәллек итеү; отважиться спорить бәхәслә
шергә баҙнат итеү

ОТВАЖНОСТЬ ж батырлыҡ, ҡыйыулыҡ, 
тәүәккәллек

ОТВАЖНЫЙ, -ая, -ое батыр, ҡыйыу, йөрәк
ле, тәүәккәл; отважный человек ҡыйыу кеше 

ОТВАЛ м 1. см. отвалйть 1, 3; 2. (частъ плу
га) кәҫтаҡта; плуг с отвалом кәҫтаҡталы һабан 
3. (пласт земли) кәҫ 4. (насыпь) өйөм ♦ до от
вала (отвалу) (наесться, накормить) ғарҡ бул 
ғансы (ашау)

ОТВАЛИВАТЬ несов. см. отвалйть 
ОТВАЛИВАТЬСЯ несов. 1. см. отвалйться 

2. страд, от отваливать
ОТВАЛИТЬ сов. 1. что ауҙарыу, ситкә ауҙа

рып ташлау, ситкә этеп ҡуйыу; отвалйть ка
мень таш ауҙарыу 2. что\ прост, (расщедрить
ся) йомартланып күп биреү, йомартланып би
реп ташлау, сығарып биреү 3. без доп. (от
плыть) ҡуҙғалып китеү (суднолар тураһын
да)', паром отвалйл от берега борам ярҙан 
ҡуҙғалып китте

ОТВАЛИТЬСЯ сов. 1. ҡубыу, ҡубып төшөү; 
кора отвалйлась ҡабыҡ ҡубып төшкән 2. прост, 
(насытившись, отодвинуться) ашауҙан туҡтау, 
туйып ситкә китеү 3. разг. (откинуться) (кәү
ҙәне, башты) артҡа ташлау

ОТВАЛЙТЬ сов. 1. что баҫыу; отвалйть 
валенки быйма баҫыу 2. что\ прост, ашыҡ-бо
шоҡ эшләү, эшләп ташлау; отвалйть повесть по
весть яҙып ташлау

ОТВАР м һурпа, һарҡынды, (бешкән) һыу; 
мясной отвар ит һурпаһы; рйсовый отвар дөгө 
бешкән һыу

ОТВАРИВАТЬ несов. см. отварйть 
ОТВАРИВАТЬСЯ несов. 1. см. отварйться 

2. страд, от отваривать
ОТВАРИТЬ сов. что 1. бешереү, бешереп 

алыу; отварйть картофель картуф бешереү 
2. тех. ҡыҙҙырып ҡуптарыу, айырып алыу 

ОТВАРЙТЬСЯ сов. 1. бешеү, бешеп етеү 
2. тех. (утта) ҡыҙып, ҡубып төшөү

ОТВАРНбЙ, -ая, -ое 1. бешкән, бешер(ел)- 
гән; отварное мйсо бешкән ит 2. разг. (прокипя
чённый) ҡайнаған, ҡайнатылған

ОТВЁДАТЬ сов. что, чего', разг. 1. (попробо
вать) тәмен татып (тәмләп, ашап) ҡарау, ауыҙ 
итеү 2. (испытать) татыу, баштан кисереү 

ОТВЁДЫВАТЬ несов. см. отведать 1 
ОТВЕЗТИ сов. кого-что 1. алып барыу, ил- 

теү, илтеп ҡуйыу, илтеп биреү (атта, машина
ла, поезда һ.б.)', отвезти пйсьма на почту хат 
тарҙы почтаға алып барыу 2. (увезти в сторо
ну) ситкә алып китеү, ситкә илтеп ташлау 

ОТВЕРГАТЬ несов. см. отвергнуть 
о т в е р г н у т ь  сов. кого-что кире ҡағыу, 

ҡабул итмәү; отвергнуть предложение тәҡдимде 
кире ҡағыу 2. кого (не ответить взаимностью) 
тиң күрмәү, яратмау 3. кого (изгнать из своей 
среды) ситкә ҡағыу (тибәреү), ситләтеү 

ОТВЕРДЕВАТЬ несов. см. отвердеть 
ОТВЕРДЕЛОСТЬ ж ҡатҡан урын (ер) 
ОТВЕРДЁЛЫИ, -ая, -ое ҡатҡан, ҡатып 

ҡалған, ҡатыланған
ОТВЕРДЁНИЕ с 1. см. отвердеть 2. см. от

верделость
ОТВЕРДЁТЬ сов. 1. ҡатыу, ҡатыланыу, ҡа

тып ҡалыу 2. лингв, ҡатыланыу (тартынҡы 
ендәр хаҡында)

ОТВЕРЖЕННОСТЬ ж\ книжн. ситләтелгән
лек, йәберһетелгәнлек

ОТВЕРЖЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от от
вергнуть 2. прил. ситләтелгән, ситкә ҡағылған, 
ҡағылып-һуғылған, йәберһетелгән 3. в знач. 
сущ. отверженный м и отверженная ж ситлә 
телгән (йәберһетелгән) кеше

ОТВЕРНУТЬ сов. что 1. (отвинтить) бо
роп алыу, бороп сығарыу; отвернуть гайку гай
каны бороп алыу 2. (открыть) бороп асыу; от
вернуть кран кранды бороп асыу 3. прост, өҙөп 
(ҡайырып) алыу, ҡайырып өҙөү (сығарыу); от
вернуть кукле руки ҡурсаҡтың ҡулын өҙөп алыу
4. ҡайтарыу, ҡайтарып ҡуйыу; отвернуть полу 
пальто пальто сабыуын ҡайтарып ҡуйыу 5. (по
вернуть в сторону) ситкә бороу; отвернуть ли
цо йөҙҙө ситкә бороу

о т в е р н у т ь с я " сов. 1. (отвинтиться) бо
ролоп сығыу, бушау, ысҡынып китеү; винт от
вернулся винт бушаған 2. асылыу, боролоп асы
лыу; кран отвернулся кран асылған 3. ҡайтары
лыу, ҡайтарып ҡуйылыу; рукав куртки отвер
нулся куртканың еңе ҡайтарылды 4. (повер
нуться в сторону) ситкә боролоу, боролоу
5. от кого-чего; перен. ҡасыу, ситләшеү, таш
лау; нельзя отвернуться от друзей дуҫтарҙан 
ситләшергә ярамай

ОТВЕРСТИЕ с тишек, ек, ярыҡ; отверстие 
между рамой и стёклами ҡыҫа менән быяла 
араһындағы ярыҡ; сквозное отверстие үтәләй 
тишек
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ОТВЛЕЧЬ
ОТВЕРТЁТЬ сов.', разг. см. отвернуть 1 — 3 
ОТВЕРТЁТЬСЯ сов. 1. разг. см. отвер

нуться 1, 2 ; 2. от чего', перен. (уклониться) 
һылтаулап баш тартыу, хәйләләп ҡотолоу 

ОТВЁРТКА ж отвёртка 
ОТВЁРТЫВАТЬ несов. см. отвернуть 
ОТВЁРТЫВАТЬСЯ несов. 1. см. отвер

нуться 2. страд, от отвёртывать
ОТВЁС м 1. спец, ауыртмаҡ (вертикаль йц- 

нәлеште билдәләц өсөн бау осона тагылган ау
ырлыҡ) 2 . (вертикальный склон) ныҡ текә бит
ләү, текәлек, текә ҡая

ОТВЁСИТЬ сов. 1. что, чего (взвесить) үл
сәү, үлсәп биреү 2 . что\ прост, (дать, нанести 
удар) һалып (һуғып) ебәреү, һуғыу, ҡунды
рыу ♦ отвесить поклон сәләмләп баш эйеү

ОТВЁСНЫЙ, ая, -ое текә; отвесная скала 
текә ҡая

ОТВЕСТИ сов. 1. кого-что алып барыу, ил
теп ҡуйыу (етәкләп, эйәртеп)', отвести ребёнка 
в детский сад баланы балалар баҡсаһына алып 
барыу 2 . кого-что (увести) ситкә алып китеү; 
отвестй стадо от дороги көтөүҙе юлдан ситкә 
алып китеү 3. кого; перен. (отвлечь от чего-л.) 
ситләштереү, биҙҙереү 4. (направить в сторо
ну) ситкә йүнәлдереү, ситкә (бороп) ебәреү; от
вестй воду по трубам һыуҙы торбаларға ебәреү
5. что\ перен., разг. алып ҡалыу, булдырмау, 
юл ҡуймау; отвестй беду бәләнән алып ҡалыу
6. кого-что', перен. (отклонить) кире ҡағыу, 
ҡабул итмәү; отвестй заявление ғаризаны ҡабул 
итмәү; отвестй кандидатуру кандидатураны ки
ре ҡағыу 7. что (предоставить) бүлеп биреү; 
отвестй участок под коллектйвные сады коллек 
тив баҡсалар өсөн ер бүлеп биреү ♦ отвестй гла
за берәйһенең иғтибарын ситкә йүнәлтеү, алдау; 
отвестй душу күңелде бушатыу

ОТВЁТ м\ в разн. знач. яуап; положитель
ный ответ ыңғай яуап; получйть правильный от
вет дөрөҫ яуап алыу; призвать к ответу яуапҡа 
тартыу ♦ в ответ берәр нәмәгә яуап итеп; (быть) 
в ответе яуаплы булыу; ни ответа ни привета 
хәбәр-хәтер булмау

ОТВЕТВИТЬ сов. что тармаҡландырыу, тар
маҡтарға айырып ебәреү; ответвйть железнодо
рожные магистрали тимер юл магистралдәрен 
тармаҡтарға айырып ебәреү

ОТВЕТВИТЬСЯ сов. тармаҡланыу, айыры
лып сығыу

ОТВЕТВЛЕНИЕ с 1. см. ответвйть, ответ
виться — ответвляться 2. (отросток) ботаҡ, 
тармаҡ 3. тармаҡ; ответвление канала канал 
тармағы

ОТВЕТВЛЙТЬ несов. см. ответвйть 
ОТВЕТВЛЙТЬСЯ несов. 1. см. ответвйться 

2. страд, от ответвлять
о т в е т и т ь  сов. 1. что, на что, чем и без 

доп. яуап биреү, яуап ҡайтарыу; ответить на во

прос һорауға яуап биреү 2. за кого-что (понес
ти наказание) яуапҡа тарттырылыу, яза алыу, 
язаһын күреү

о т в е т н ы й , -ая, -ое яуап ...ы; ответное
письмо яуап хаты

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ж яуаплылыҡ; нестй 
ответственность яуаплылыҡ тойоу; привлечь к 
ответственности яуаплылыҡҡа тарттырыу

ОТВЕТСТВЕННЫЙ, ая, ое 1. яуаплы; от
вётственный редактор яуаплы мөхәррир; от
ветственное отношение к дёлу эшкә яуаплы 
ҡараш 2. (значительный) мөһим, әһәмиәтле; от
ветственная работа мөһим эш

ОТВЕТЧИК М и ОТВЕТЧИЦА ж 1. юр. яуап 
биреүсе, яуапҡа тарттырылыусы 2 . разг. (несу
щий ответственность) яуаплы кеше, яуап би
рергә тейешле кеше

ОТВЕЧАТЬ несов. 1. см. ответить 2. за кого- 
что яуаплы булыу; отвечать за порученное 
дёло тапшырылған эшкә яуаплы булыу 3. чему 
(соответствовать) ярау, яуап биреү, тура ки
леү, ҡәнәғәтләндереү; отвечать интересам наро
да халыҡ мәнфәғәттәрен ҡәнәғәтләндереү ♦ от
вечать головой баш менән яуап биреү 

ОТВЁШИВАТЬ несов. см. отвесить 
ОТВИЛИВАТЬ несов. см. отвильнуть 
ОТВИЛЬНЁТЪ сов.', разг. (хәйләләп) баш 

тартыу, ҡотолоу, тайпылыу; отвильнуть от от
вета яуаптан ҡотолоу

ОТВИНТИТЬ сов. что бороп алыу (сыға
рыу); отвинтить гайку гайканы бороп алыу 

ОТВИНТЙТЬСЯ сов. боролоп алыныу (сығыу) 
ОТВЙНЧИВАТЬ несов. см. отвинтйть 
ОТВЙНЧИВАТЬСЯ несов. см. отвинтйться 

2. страд, от отвйнчивать
ОТВИСАТЬ несов. см. отвйснуть 
о т в и с ё т ь с я  сов.', разг. (об одежде) эле

неп (тороп) тигеҙләнеү (яҙылыу)
отвислый, -ая, -ое разг. һалпы, һалбыр, 

һалынҡы, һалпыш; отвйслые щёки һалынҡы 
яңаҡтар; отвйслые губы һалпыш ирендәр

ОТВИСНУТЬ сов. һалпайыу, һалбырау, 
һалыныу, һалынып төшөү (тороу); (о губах) 
шалпайыу

ОТВЛЕКАТЬ несов. см. отвлечь 
ОТВЛЕКАТЬСЯ несов. 1. см. отвлечься 1;

2. страд, от отвлекать 
ОТВЛЕЧЕНИЕ с см. отвлечь, отвлечься 
ОТВЛЕЧЁННЫЙ, ая, ое 1. прич. от от

влечь 2. прил. ситләштерелгән, абстракт; отвле
чённое понятие абстракт төшөнсә ♦ отвлечённое 
ймя существйтельное грам. абстракт исем; от
влечённое число мат. исемһеҙ һан

ОТВЛЁЧЬ сов. 1. кого-что албырғатыу, (иғ
тибарын) ситкә йүнәлтеү (йүнәлдереү); отвлечь 
огонь на себя утты үҙеңә йүнәлдереү 2. кого ай
ырыу, бүлдереү; отвлечь от дел эштән бүлдереү
3. кого-что оноттороу, арындырыу; отвлечь от 
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ОТВЛЕЧЬСЯ
тяжёлых мыслей ауыр уйҙарҙан арындырыу
4. что, от чего; книжн. (абстрагировать) абст
рактлаштырыу, ситләштереү

ОТВЛЁЧЬСЯ сов. 1. (переключить внима
ние на что-л. другое) албырғау, ситкә китеү, 
(иғтибарҙы) ситкә йүнәлтеү; отвлечься от разго
вора һөйләшеүҙән ситкә китеү 2. (абстрагиро
ваться) абстрактлашыу, ситләштерелеү

отвбд м 1. см. отвестй 2 — 7; 2. (заявление 
об отстранении) кире ҡағыу, ҡаршы сығыу; 
дать отвбд кире ҡағыу ♦ для отвода глаз күҙ бу
яу өсөн

ОТВОДИТЬ несов. см. отвестй 
ОТВОДНбЙ и ОТВбДНЫ Й, ая, -ое ситкә 

ебәрә (сығара) торған; отводной канал ситкә 
ебәрә торған канал

отвбдок м; сад. тамырланған ботаҡ ( цҫен- 
те алыу өсөн), үренде

ОТВОЕВАТЬ сов. 1. кого-что һуғышып кире 
алыу (ҡайтарыу); отвоевать крепость у врага 
дошмандан ҡәлғәне һуғышып кире ҡайтарыу 
2. кого-что; перен. (добиться в результате 
борьбы, труда) яулап алыу, яулау 3. без доп.; 
разг. (кончить воевать) һуғышты бөтөрөү
4. без доп.; разг. (провоевать) һуғышыу, һу
ғышта булыу, һуғышып үткәреү

ОТВОЕВАТЬСЯ сов.; разг. һуғышып туҡтау 
ОТВОЁВЫВАТЬ несов. см. отвоевать 
ОТВОЗИТЬ несов. см. отвезти 
ОТВОРАЧИВАТЬ несов. см. отвернуть 
ОТВОРАЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. отвер

нуться 2. страд, от отворачивать
ОТВОРИТЬ сов. что асыу, асып ебәреү, 

асып ҡуйыу; отворйть форточку форточканы 
асып ебәреү

ОТВОРИТЬСЯ сов. асылыу, асылып китеү; 
дверь отворилась ишек асылып китте

ОТВОРбТ м ҡайтарма; жакет с отворотами
ҡайтарма яғалы жакет

ОТВОРОТИТЬ сов. что; разг. тәгәрәтеп 
алып ташлау (ситкә күсереү); отворотить камень 
ташты тәгәрәтеп ситкә күсереү 

ОТВОРЙТЬ несов. см. отворйть 
ОТВОРЙТЬСЯ несов. 1. см. отворйться 

2. страд, от отворйть
ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое 1. ерәнгес, 

әшәке, шаҡшы; отвратйтельный запах ерәнгес еҫ 
2. разг. бик насар (хөрт); отвратйтельная погода
бик насар көн

ОТВРАТИТЬ сов. что; книжн. (предотвра
тить) булдырмау, булдырмай ҡалыу; отвратйть 
неприятность күңелһеҙ хәлде булдырмау 

ОТВРАЩАТЬ несов. см. отвратйть 
ОТВРАЩЁНИЕ и ОТВРАЩЁНЬЕ с ерәнеү, 

ерәнес; чувство отвращения ерәнеү тойғоһо 
ОТВЫКАТЬ несов. см. отвыкнуть 
ОТВЫКНУТЬ сов. 1. от чего и с неопр. би

ҙеү, ташлау, күңел ҡайтыу; отвыкнуть от ку

рения тәмәке тартыуҙы ташлау 2. от кого-чего 
төңөлөү, һыуыныу; ребёнок отвык от родйтелей
бала ата-әсәһенән һыуынған

ОТВЯЗАТЬ сов. кого-что сисеү, (бәйҙән) 
ыскындырыу, сисеп алыу, сисеп (ысҡындырып) 
ебәреү; отвязать собаку этте бәйҙән ысҡынды
рып ебәреү

ОТВЯЗАТЬСЯ сов. 1. сиселеү, ысҡыныу; ве
рёвка отвязалась бау сиселгән; лошадь отвя
залась ат бәйҙән ысҡынған 2. от кого-чего; пе
рен., разг. (избавиться) ҡотолоу; отвязаться от 
дурных мыслей насар уйҙарҙан ҡотолоу 3. пе
рен., разг. (перестать надоедать) бәйләнеүҙән 
туҡтау, тыныслыҡта ҡалдырыу

ОТВЙЗЫВАТЬ несов. см. отвязать 
ОТВЙЗЫВАТЬСЯ несов. 1. см. отвязаться 

2. страд, от отвязать
ОТГАДАТЬ сов. что и без доп. яуап табыу, 

белеү, аңлау, белеп (аңлап) алыу; отгадать за
гадку йомаҡҡа яуап табыу; отгадать намерения 
ниәттәрҙе аңлап алыу

ОТГАДКА ж 1. см. отгадать 2. йомаҡ яуабы 
ОТГАДЧИК м; разг. уйҙы асыусы, йомаҡ та

быусы
ОТГАДЫВАТЬ несов. см. отгадать 
ОТГИБАТЬ несов. см. отогнуть 
ОТГИБАТЬСЯ несов. 1. см. отогнуться 

2. страд, от отгибать
ОТГЛАГбЛЬНЫЙ, -ая, -ое грам. ҡылымдан 

яһалған; отглагольное ймя существйтельное 
ҡылымдан яһалған исем

ОТГЛАДИТЬ сов. что яҡшы итеп үтекләү, 
үтекләп алыу (сығыу); отгладить брюки сал
барҙы үтекләп алыу

ОТГЛАДИТЬСЯ сов. үтекләнеү 
ОТГЛАЖИВАТЬ несов. см. отгладить 
ОТГЛАЖИВАТЬСЯ несов. 1 .см . отгладить

ся 2. страд, от отглаживать
отгнивАть несов. см. отгнйть 
ОТГНИТЬ сов. сереп төшөү; углы дома от- 

гнйли өйҙөң мөйөштәре сереп төштө
ОТГОВАРИВАТЬ несов. см. отговорйть 
ОТГОВАРИВАТЬСЯ несов. 1. см. отгово

риться 2. страд, от отговаривать
ОТГОВОРИТЬ сов. кого, от чего и с неопр. 

(уй-ниәттән) өгөтләп тыйыу (туҡтатыу), дүнде
реү, кире уйлатыу; отговорйть от поездки ба
рыуҙан дүндереү

ОТГОВОРИТЬСЯ сов. чем һылтау табыу, 
һылтау менән ҡотолоу, (нимәгәлер) һылтанып 
баш тартыу; отговорйться болезнью ауырыуға 
һылтанып, баш тартыу

ОТГОВбРКА ж һылтау, юҡ сәбәп; неубе
дительная отговорка нигеҙһеҙ һылтау

отголбсок м 1. (эхо, отзвук) шаңдау, 
яңғырау; отголоски выстрелов атыу тауышының 
шаңдауҙары 2. перен. (отклик) теләктәшлек 

778



тойғоһо 3. перен. (следствие чего-л.) эҙ, эҙемтә; 
отголоски циклона циклон эҙемтәләре

отгбн м і .  см. отогнать 2, 4; отгбн скота 
мал ҡыуыу; отгбн масел из нефти нефттән май 
ҡыуыу 2. с.-х. (пребывание на пастбищах — о 
скоте) көтөүҙә булыу (йөрөү) 3. (продукт от
гонки) ҡыуылған (ҡыуып алынған) продукт 

ОТГбНКА ж; спец. см. отогнать 4 
отгбнный, -ая, -ое с.-х. ҡыуғын ...ы; от

гонное животноводство ҡыуғын малсылығы; от
гонное пастбище ҡыуғын көтөүлеге 

отгонйть несов. см. отогнать 
ОТГОРАЖИВАТЬ несов. см. отгородйть 
ОТГОРАЖИВАТЬСЯ несов. 1. см. отгоро

диться 2. страд, от отгораживать 
ОТГОРАТЬ несов. см. отгореть 
ОТГОРЁТЬ сов. 1. (перестать гореть) 

һүнеү, яныуҙан туҡтау 2. (перегорев, отвалить
ся) янып төшөү

ОТГОРОДЙТЬ сов. кого-что 1. бүлеү, 
ышыҡлау, сик ҡуйыу (кәртә, ҡойма, шаршау 
һ.б. менән) 2. перен. (обособить) айырыу

ОТГОРОДИТЬСЯ сов. 1. бүленеү, ышыҡла
ныу, сикләнеү; отгородиться ширмой шаршау 
менән ышыҡланыу 2. перен. (изолироваться) 
ситләшеү, айырылыу; отгородиться от людей 
кешеләрҙән ситләшеү

ОГРАНИЧЁНИЕ с см. ограничить 
ОГРАНИЧИВАТЬ несов. см. ограничить 
ОГРАНИЧИТЬ сов. что сик ҡуйыу, сик 

һыҙыу, айырыу, бүлеү
ОТГРЕБАТЬ несов. см. отгрести 
ОТГРЕМЁТЬ сов. 1. (перестать греметь) 

күкрәп туҡтау; отгремел гром күк күкрәп туҡта
ны 2. перен. туҡтау, бөтөү; отгремели бой 
һуғыштар бөттө

ОТГРЕСТИ сов. 1. что көрәү, көрәп ташлау, 
тырмау, тырмап алып ташлау, отгрестй снег 
ҡарҙы көрәп ташлау 2. (отплыть) ишеп (ҡуҙ
ғалып) китеү; отгрестй от берега ишеп ярҙан 
ҡуҙғалып китеү

ОТГРбХАТЬ сов. 1. разг. гөрһөлдәп туҡтау, 
гөрһөлдәмәй башлау; пушки отгрохали пушка
лар гөрһөлдәп туҡтаны 2. что; прост, төҙөү, тиҙ 
генә һалыу, шаулатып (шәп итеп) үткәреү; от
грохал дом тиҙ генә өй һалыу; отгрохать 
свадьбу шаулатып туй үткәреү

о т г р у ж а т ь  несов. см. отгрузить 
ОТГРУЗИТЬ сов. что 1. (снять часть гру

за) йөктө кәметеү (бер аҙ бушатыу) 2. (погру
зить) тейәп ебәреү; отгрузйть уголь күмер тейәп 
ебәреү

ОТГРУЗКА ж см. отгрузйть — отгружать 
ОТГРЫЗАТЬ несов. см. отгрызть
ОТГРЫЗТЬ сов. что сәйнәп өҙөү (өҙөп 

алыу), тешләп (кимереп) сығарыу, умырып алыу 
ОТГ^Л м отгул, өҫтәмә ял (эш ваҡытынан 

тыш эшләгән өсөн бирелгән көн)

ОТДАРИТЬ
ОТГУЛИВАТЬ несов. см. отгулять 1
ОТГУЛЯТЬ сов.; разг. 1. что ял итеү; отгу

лять отпуск отпускыны ял итеп үткәреү; отгу
лять за дежурство дежурлыҡ өсөн өҫтәмә ял 
итеү 2. что; прост, (отпраздновать) байрам 
итеү, уҙғарыу; отгулять свадьбу туй уҙғарыу 
3. (кончить гулять) күңел асыуҙан туҡтау 

ОТДАВАТЬ несов. 1. см. отдать 2. чем; разг. 
еҫ килеү, аңҡыу, тәм килеү; бочка отдаёт рыбой 
мискәнән балыҡ еҫе килә 3. (иметь отпечаток, 
налёт чего-л.) сағылыу, белдереп (һиҙҙереп) то
роу; отдаёт стариной боронғолоҡ сағыла

ОТДАВАТЬСЯ несов. 1. см. отдаться
2. страд, от отдавать

ОТДАВИТЬ сов. что баҫып (ҡыҫып) имгә
теү, ауырттырыу; отдавйть ногу аяғына баҫып 
ауырттырыу

ОТДАВЛИВАТЬ несов. см. отдавйть 
ОТДАИВАТЬ несов. см. отдойть 
ОТДАЛЁНИЕ с 1. см. отдалйть — отдалять, 

отдалйться 2. (даль) алыҫлыҡ, йыраҡлыҡ, алыҫ 
ара ♦ в отдалении (отдаленье); на отдалении 
алыҫта

ОТДАЛЕННОСТЬ ж алыҫлыҡ, йыраҡлыҡ; 
отдалённость от центра үҙәктән алыҫлыҡ

о т д а л е н н ы й , -ая, -ое 1. прич. от отда
лйть 2. прил. алыҫ, йыраҡ, алыҫтағы, йыраҡ
тағы; отдалённые районы алыҫ райондар
3. прил. бик күп ваҡыттар элек, элекке заман
дарҙа; в отдалённые времена элекке (үткән) за
мандарҙа 4. прил. (не имеющий прямой связи) 
(туранан-тура) ҡағылышы булмаған, ситләшкән, 
алыҫ; не иметь отдалённого отношения туранан 
тура ҡағылышы булмау; отдалённое родство 
алыҫ туғанлыҡ 5. прил. (безразличный) һал
ҡын; отдалённый взгляд һалҡын ҡараш

ОТДАЛИТЬ сов. кого-что 1. от кого-чего 
алыҫайтыу, алыҫлаштырыу, йыраҡлаштырыу, 
йырағайтыу; отдалйть предмет от фотоаппарата 
предметты фотоаппараттан йырағайтыу 2 . кисек
тереү, һуңғараҡ күсереү; отдалйть встречу осра
шыуҙың ваҡытын кисектереү 3. ситләштереү; от
далйть родных друг от друга туғандарҙы бер-бе- 
реһенән ситләштереү

ОТДАЛИТЬСЯ сов. 1. от кого-чего алыҫа
йыу, алыҫлашыу, йыраҡлашыу, йырағайыу; 
лодка отдалйлась от берега кәмә ярҙан алыҫ 
лашты 2. от чего; перен. ситкә китеү, ситләшеү; 
отдалйться от темы теманан ситкә китеү 3. от 
кого ситләшеү; отдалйться от сокурсников курс 
таштарҙан ситләшеү

ОТДАЛЙТЬ несов. см. отдалйть 
ОТДАЛЙТЬСЯ несов. 1. см. отдалйться 

2. страд, от отдалйть
ОТДАРИВАТЬ несов. см. отдарйть 
ОТДАРИТЬ сов. кого-что; разг. бүләккә 

ҡаршы бүләк биреү, яуап итеп бүләк биреү
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ОТДАТЬ
ОТДАТЬ сов. 1. кого-что ҡайтарыу, кире 

(ҡайтарып) биреү; отдать книги в библиотеку 
китаптарҙы китапханаға ҡайтарып биреү (тапшы
рыу); отдать долг бурысты ҡайтарыу 2. кого-что 
биреү, тапшырыу; отдать визйтную карточку ви
зит карточкаһын тапшырыу; отдать землю в 
аренду ерҙе ҡуртымға биреү 3. перен. сарыф 
итеү, тотоноу, биреү, бағышлау; отдать сйлы на 
воспитание детей көстө балалар тәрбиәләүгә 
бағышлау 4. что, кому биреү, ҡалдырыу; отдать 
город неприятелю ҡаланы дошманға ҡалдырыу
5. кого, кому, за кого (выдать замуж) кейәүгә 
биреү 6. кого-что; разг. (продать) биреү, һа
тыу, һатып ебәреү; отдать товар дёшево тауарҙы 
арзанға һатыу 7. что биреү; отдать приказ бой
ороҡ биреү 8. без доп. (об оружии) һуғыу, ти
беү, бәреү, ҡаҡлыҡтырыу; ружьё отдало в плечо 
мылтыҡ иңбашҡа һуҡты 9. без доп. безл. (ото
зваться болью) ауыртыу, бәреү, ауыртып китеү; 
отдало в спйну арҡа ауыртып китте; отдало в 
голову ауыртыу башҡа бәрҙе 10. что; мор. (от
вязать) сисеү, сисеп ебәреү, ысҡындырыу, 
төшөрөү, һалыу, ташлау; отдать концы бауҙы си
сеү (теплоход бәйләгән бауҙы); отдать якорь 
якорь ташлау 11. без доп.; прост, ситкә китеү, 
артҡа (сиктереү) сигеү; отдать машйну назад ма
шинаны артҡа сиктереү ♦ отдать должное кому- 
чему баһалап еткереү; отдать последний долг 
һуңғы мәртәбә хушлашыу (ерләцҙә ҡатнашыу); 
отдать богу душу уст. үлеү, гүр эйәһе булыу; 
отдать под суд кого судҡа биреү

ОТДАТЬСЯ сов. 1. кому-чему, на что бире
леү, буйһоноу; отдаться в распоряжение чьё-л. 
кемдеңдер бойороғона буйһоноу; отдаться вос
поминаниям иҫтәлектәргә бирелеү 2. кому-чему 
(посвятить себя) бирелеү, бағышлау; отдаться 
общественной жйзни йәмәғәт эшенә бирелеү 
3. кому (о женщине) бирелеү, енси мөнәсәбәткә 
инеү 4. (о звуке) яңғырау, яңғырап китеү, ише
телеү; голос отдался в глухом лесу тын урман
да тауыш яңғырап китте 5. в ком-чём (вызвать 
какое-л. ответное чувство) сағылыу, сағылыш 
табыу

ОТДАЧА ж 1. см. отдать 1—9; 2. спорт, 
(ответный удар) кире һуғыу (бәреү) 3. әоен. 
(при выстреле) тибеү, бәреү, ҡаҡлығыу 4. уст. 
(коэффициент полезного действия) файҙалы 
эш коэффициенты 5. перен. (яҡшы, ҙур) һөҙөм
тәләр, һөҙөмтәле; работать с полной отдачей ҙур 
һөҙөмтәләр менән эшләү, яҡшы (һөҙөмтәле) 
эшләү

отдвижнбй, -ая, -ое шыуҙырма, шыуҙыр
малы; отдвижнбй засов шыуҙырмалы бик

ОТДЕЖУРИТЬ сов. 1. что (промежуток 
времени) дежурҙа булыу (тороу), дежур итеү; 
отдежурить ночь төндә дежурҙа булыу 2. (окон
чить дежурство) дежур итеп бөтөү, дежур
лыҡты тамамлау

ОТДЁЛ м; в рази. знач. бүлек; отдел сатйры 
и юмора сатира һәм юмор бүлеге; отдел снаб
жения тәьмин итеү бүлеге; отдел кадров кадрҙар 
бүлеге

ОТДЁЛАТЬ сов. 1. что (придать закончен
ный вид) эшен бөтөрөү (теүәлләү), еренә еткереү; 
отделать повесть повестың эшен бөтөрөү 2. что 
(подновить, ремонтируя) яңыртыу, ремонтлау; 
отделать дом өйҙө яңыртыу 3. что, чем (укра
сить) матурлау, биҙәкләү; отделать платье кру
жевами күлдәкте селтәр менән биҙәкләү 4. что; 
прост, (испачкать, испортить) бысратыу, бо
ҙоу, эштән сығарыу 5. кого; прост, (выругать, 
избить) әрләү, туҡмау, кәрәген биреү

ОТДЁЛАТЬСЯ сов.; разг. 1. от кого-чего 
ҡотолоу; отделаться от занятий дәрестәрҙән 
ҡотолоу 2. чем сикләнеү; отделаться обещанием 
вәғәҙә менән сикләнеү 3. чем ҡотолоу; дёшево 
отделаться еңел ҡотолоу

ОТДЕЛЕНИЕ с 1. см. отделйть, отде- 
лйться — отделяться 2. обычно мн. отделения 
бүлендек; гнойные отделения эренле бүлендек
3. (обособленная часть помещения, вместили
ща) бүлмә, бүлкәт; отделение вагона вагондың 
бүлмәһе; отделения ящика йәшниктең бүл
кәттәре 4. (часть учреждения) бүлек, бүлексә; 
хирургйческое отделение больнйцы хәстәхана 
ның хирургия бүлеге; отделение совхоза совхоз
дың бүлексәһе 5. (часть концерта, вечера) 
бүлек 6. әоен. (воинское подразделение) бүлек, 
отделение; стрелковое отделение уҡсылар отде
лениеһы; командйр отделения бүлек командиры

ОТДЕЛИМЫЙ, -ая, -ое бүленмәле, бүленә 
торған

ОТДЕЛЙТЕЛЬНЫЙ, ая, ое бүлеү ...ы, 
бүлә торған; отделйтельная лйния бүлеү һыҙығы

ОТДЕЛИТЬ сов. 1. что айырыу, бүлеү, айы
рып (бүлеп, һыҙырып) алыу; отделйть кору от 
ствола ағас ҡайырыһын олононан айырып алыу 
2. что (распознать, отличить) айырыу, айыра 
белеү, таныу, таный белеү; отделйть правду от 
лжи дөрөҫлөктө ялғандан айыра белеү 3. кого- 
что (отграничить, обособить) айырыу, бүлеү, 
айырып (бүлеп) ҡуйыу, сикләү, уратыу; отде
лйть сад забором баҡсаны ҡойма менән уратыу
4. что (выделить) бүлеү, бүлеп биреү; отделйть 
садовый участок баҡса участкаһы бүлеп биреү
5. кого; уст. башҡа сығарыу; отделйть сына ул
ды башҡа сығарыу

ОТДЕЛИТЬСЯ сов. от кого-чего 1. айыры
лыу, айырылып сығыу, бүленеү, аҡтарылыу, 
аҡтарылып сығыу, ҡубыу, ҡубып сығыу; кора 
отделйлась от ствола ҡабыҡ олондан ҡупҡан; 
отделйться от толпы халыҡ төркөмөнән айыры
лып сығыу 2. уст. (обособиться) айырылыу, 
бүленеү, башҡа сығыу

ОТДЁЛКА ж 1. см. отделать 1—3, отделы
вать 2. (то, что служит украшением) биҙәү,



отжиг
биҙәк; брошка с золотой отделкой алтын 
биҙәүле брошка

ОТДЁЛОЧНЫЙ, -ая, -ое эшкәртеү ...ы, би
ҙәкләү ...ы; отделочные работы биҙәкләү 
эштәре; отделочный цех эшкәртеү цехы 

ОТДЕЛЫВАТЬ несов. см. отделать 
ОТДЕЛЫВАТЬСЯ несов. 1. см. отделаться 

2. страд, от отделывать
ОТДЕЛЬНО нареч. башка, айырым; он жи

вёт отдельно от родных ул туғандарынан айы
рым йәшәй

ОТДЕЛЬНОСТЬ: в отдельности; по от 
дельности айырым, айырым рәүештә

о т д е л ь н ы й , -ая, -ое 1. айырым, үҙенә 
башҡа; отдельная квартира айырым фатир 
2. ҡайһы бер, айырым; отдельные лйца ҡайһы 
бер кешеләр

ОТДЕЛЙТЬ несов. 1. см. отделйть 2. что, 
от чего (служитъ границей) айырып (бүлеп) то
роу, сикләү; река отделяет поле от деревни 
йылға баҫыуҙы ауылдан айырып тора

ОТДЕЛЙТЬСЯ несов. 1. см. отделиться 
2. страд, от отделйть

ОТДЁРГИВАТЬ несов. см. отдёрнуть 
ОТДЕРНУТЬ сов. что тартыу, тартып алыу 

(асыу); отдёрнуть занавеску пәрҙәне тартып 
асыу; отдёрнуть руку ҡулды тартып алыу 

ОТДИРАТЬ несов. см. отодрать 1 
ОТДИРАТЬСЯ несов. 1. см. отодраться 

2. страд, от отдирать
ОТДОИТЬ сов. 1. кого и без доп. (кончитъ 

доитъ) һауып бөтөрөү 2. что, чего (подоитъ не
много) һауып алыу, бер аҙ һауып алыу; отдойть 
стакан молока бер стакан һөт һауып алыу

ОТДОХНУТЬ сов. ял итеү, ял итеп алыу; 
сесть отдохнуть ял итергә ултырыу ♦ отдохнуть 
душой (сердцем) күңел (йән) тыныслығы табыу 

ОТДУБАСИТЬ сов. кого; прост, дөмбәҫләү, 
дөмбәҫләп ташлау

ОТДУВАТЬСЯ несов. 1. (тяжело дышатъ) 
ауыр һулыш алыу, ауыр һулау 2. прост, (нести 
всю ответственность) яуап биреү, ауырлығын 
күтәреү

ОТДУШИНА ж 1. еллек, төнлөк, төтөн юл
лығы; отдушина в пёчи мейес төнлөгө 2. перен. 
йыуаныс, йыуаныу; найти себе отдушину үҙеңә 
йыуаныс табыу

бтдых м ял; лётний бтдых йәйге ял; дом 
отдыха ял йорто ♦ без отдыха туҡтауһыҙ, ял
һыҙ; ни отдыху, ни сроку не давать кому тын 
ғылыҡ бирмәү

ОТДЫХАТЬ несов. см. отдохнуть 
ОТДЫХАЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от отды

хать 2. в знач. сущ. отдыхающий м и отды
хающая ж ял итеүсе

о т д ы ш а т ь с я  сов. 1. бер аҙ тын алыу, 
(арыгандан һуң) тигеҙ һулай башлау; отды
шаться после бега йүгергәндән һуң тигеҙ һулай

башлау 2. перен., прост, ауырыуҙан арыныу, 
шәбәйеү

ОТЕК м шеш, шешенеү, елһенеү; отёк ног 
аяҡтар шешенеү

ОТЕКАТЬ несов. см. отёчь 
ОТЕЛ м быҙаулау 
ОТЕЛЙТЬСЯ соә. быҙаулау 
ОТЁЛЬ м отель, ҡунаҡхана 
ОТЕПЛЙТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое йылыта торған, 

йылытыу ...ы; отеплйтельные приборы йылы 
тыу приборҙары

ОТЕПЛИТЬ соә. что йылытыу; отеплйть 
здание бинаны йылытыу

ОТЕПЛЙТЬ несов. см. отеплйть 
ОТЕРЁТЬ сов. что һөртөү, һөртөп алыу; 

отереть слёзы күҙ йәштәрен һөртөү 
ОТЕРЁТЬСЯ соә. һөртөнөү 
ОТЕСАТЬ соә. см. обтесать 
ОТЕСЫВАТЬ несов. см. отесать 
ОТЁЦ м 1. ата, атай 2. мн. отцы (предки) ата- 

бабалар 3. книжн. (основоположник) ата, нигеҙ 
һалыусы 4. разг. (обращение) бабай

ОТЁЧЕСКИЙ, -ая, -ое атайҙарса; отеческая 
забота атайҙарса хәстәрлек

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ, ая, ое ватан ...ы, 
тыуған ил ...ы, илдә етештерелгән; отечествен
ные товары тыуған ил тауарҙары ♦ отечествен
ная война ватан һуғышы; Велйкая Отечествен
ная война Бөйөк Ватан һуғышы

ОТЕЧЕСТВО с; высок. Ватан, Тыуған ил 
ОТЁЧНЫЙ, -ая, -ое шешенгән, елһенгән; 

отёчное лицо елһенгән йөҙ
ОТЁЧЬ сов. 1. шешеү, шешенеү, елһенеү; 

нбги отеклй аяҡтар шешенде 2. (о свече) иреп 
ағып төшөү

ОТЖАТЬ I сов. 1. что һығыу, һығып сыға
рыу (бөтөрөү); отжать сок из моркови кишерҙең 
һутын һығып сығарыу; отжать бельё кер һығыу
2. кого-что; разг. (оттеснить) сигенергә мәж
бүр итеү, ҡыҫырыҡлау, ҡыҫырыҡлап сығарыу
3. что; спец. этәреп сығарыу; отжать клапан 
воздухом клапанды һауа менән этәреп сығарыу

ОТЖАТЬ II соә. что (закончитъ жатву) 
урып бөтөрөү (бөтөү), ураҡты тамамлау; отжать 
рожь арышты урып бөтөрөү

ОТЖЁЧЬ сов. что; тех. (произвести от
жиг) яндырыу, яндырып сыныҡтырыу; отжёчь 
сталь ҡоросто яндырып сыныҡтырыу 

отжнвАть несов. см. отжйть 
отжившии, -ая, -ее 1. прич. от отжйть 

2. прил. йәшен йәшәгән; отжйвший старйк йә
шен йәшәгән ҡарт 3. прил.; перен. (охладевший) 
һыуынған, тойғоларын юғалтҡан; отжившее 
сердце тойғоларын юғалтҡан йөрәк 4. прил. (ус
тарелый) иҫкергән, иҫке; отжйвшие взгляды 
иҫкергән ҡараштар

бтжнг м; тех. ҡыҙҙырыу, яндырыу; отжиг 
стали ҡоросто яндырыу



ОТЖИГАТЬ
отжигАть несов. см. отжечь 
бтжим м см. отжимать 
ОТЖИМАТЬ несов. см. отжать I 1, 3 
ОТЖИМКА ж см. отжать I 1, 3; отжймка 

сока һут һығыу
ОТЖИТЬ сов. 1. что үҙ ғүмерен йәшәү, көнө 

бөтөү; отжйть свой век үҙ ғүмерен йәшәү 2. пе- 
рен. юғалыу, юҡҡа сығыу; все чувства отжйли 
бөтә тойғолар юҡҡа сыҡты 3. (устареть) иҫке
реү, ҡулланыуҙан сығыу; этот обычай отжил 
был йола иҫкергән

ОТЗВАНИВАТЬ несов. см. отзвонить
ОТЗВЕНЁТЬ сов. 1. (прозвенеть) шылты

рау; колокольчик отзвенел ҡыңғырау шылтыра
ны 2. (перестать звенеть) шылтырап туҡтау 
(тыныу)

ОТЗВОНИТЬ сов. 1. что (прозвонить) шыл
тырау, һуғыу 2. (перестать звонить) шылты
рап (һуғып) туҡтау

бТ ЗВ У К  м 1. (эхо) шаңдау, яңғыраҡ, ҡайта- 
уаз 2. чего (звук, доносящийся издалека) яңғы
рау, тауыш; отзвуки взрывов шартлауҙар яңғы
рауы 3. перен. (ответное чувство) яуап тойғо
һо, теләктәшлек 4. чего\ перен. тәьҫир, эҙ, сағы
лыш, ҡалдыҡ; отзвуки старйнных легенд борон
ғо риүәйәттәр сағылышы

ОТЗВУЧАТЬ сов. яңғырап туҡтау, тыныу, 
тынып ҡалыу

ОТЗОВЙЗМ м\ полит, отзовизм (1905 — 
07 йй. революциянан һуң РСДРП сафтарында 
барлыҡҡа килгән оппортунистик агым)

ОТЗОВИСТ м; полит, отзовист (отзовизм 
яҡлы кеше)

отзбл м\ спец. 1 .см . отзолйть 2. (извест
ковый раствор) һелте

ОТЗОЛИТЬ сов. что\ спец, һелтеләү, (тире
не) эзбиз ҡатыш һелте менән эшкәртеү 

ОТЗбЛКА ж; спец. см. отзолйть 
отзбльный, -ая, -ое спец. һелте ...ы, һел

теләү ...ы; отзольный чан һелте киҫмәге
бтзыв м 1. см. отозвать 2. (отклик) яуап 

3. (оценка, рецензия) баһа, баһалама; бтзыв о 
кнйге китапҡа баһалама 4. әоен. (ответ на па
роль) отзыв, паролгә яуап

ОТЗЫВАТЬ несов. см. отозвать 
ОТЗЫВАТЬСЯ несов. 1. см. отозваться 

2. страд, от отзывать
отзывнбй, -ая, -ое офиц. саҡыртып алыу 

... ы, саҡырып кире ҡайтарыу ... ы; отзывные 
грамоты саҡырып ҡайтарыу ҡағыҙҙары

ОТЗЫВЧИВОСТЬ ж ярҙамсыллыҡ, кеше 
хәленә инеүсәнлек

отзывчивый, -ая, -ое ярҙамсыл, кеше 
хәленә инеүсән; отзывчивый человек ярҙамсыл 
кеше

ОТИРАТЬ несов. см. отерёть 
ОТИРАТЬСЯ несов. 1. см. отереться 

2. страд, от отирать

ОТКАЗ м 1. см. отказать, отказаться 2. (от
рицательный ответ) кире яуап, риза булмау, 
кире ҡағыу; получйть отказ кире яуап алыу 
♦ действовать (работать) без отказа тотҡарһыҙ 
(шыма, яҡшы) эшләү; до отказа шығырым (тулы) 

ОТКАЗАТЬ сов. 1. кому, в чём кире ҡағыу, 
үтенесте үтәмәү, ризалашмау, риза булмау, баш 
тартыу; отказать в просьбе үтенесте кире ҡағыу; 
отказать в помощи ярҙам итеүҙән баш тартыу 
2. кому, в чём мәхрүм итеү, инҡар итеү, бар
лығын күрмәү; отказать себе в самом необхо 
дймом үҙеңде иң кәрәкле нәмәләрҙән мәхрүм 
итеү; ему нельзя отказать в таланте уның талан 
тын инҡар итеп булмай 3. разг. (перестать дей
ствовать) туҡталыу, эшләүҙән туҡтау, эшләмәй 
(башлау); мотор отказал мотор эшләмәй башла
ны 4. разг. (перестать служить — о частях 
тела, органах чувств и т.п.) йөрөмәү, күрмәү, 
туҡтау, эшләмәү; ноги отказали аяҡтар йөрөмәй; 
глаза отказали күҙҙәр күрмәй ♦ не откажй(те) в 
чём и с неопр. зинһар, зинһар өсөн

ОТКАЗАТЬСЯ сов. 1. от чего и с неопр. ри
залашмау, теләмәү; отказаться выполнить 
просьбу һорауҙы үтәргә теләмәү; отказаться от 
уплаты налога һалым түләргә теләмәү 2. (не 
принять, отвергнуть) баш тартыу, кире ҡағыу, 
ҡабул итмәү, кире ҡайтыу (ҡайтауыллау), кире 
уйлау, дүнеү; отказаться от наследства ми
раҫтан баш тартыу 3. с неопр. (перестать дей
ствовать — о частях тела, органах чувств и 
т .п.) йөрөмәй (күрмәй, туҡтай, сыҡмай, 
эшләмәй) башлау; голос отказался служйть тау
ышы сыҡмай башланы; руки отказались 
слушаться ҡулдары йөрөмәй башланы 4. с не
опр. (перестать действовать — о механиз
мах) эшләмәй башлау, туҡтау, ватылыу, 
боҙолоу; часы отказались действовать сәғәт 
туҡтаны ♦ не откажусь (не отказался бы) с не
опр. ҡаршы түгел, әҙермен, баш тартмайым 

ОТКАЗЫВАТЬ несов. см. отказать 
ОТКАЗЫВАТЬСЯ несов. 1. см. отказаться 

2. прост, (не признаваться в чём-л., отпи
раться) таныу

ОТКАЛЫВАТЬ I несов. см. отколоть I 
ОТКАЛЫВАТЬ II несов. см. отколоть II 
ОТКАЛЫВАТЬСЯ I несов. 1. см. отко

лоться I; 2. страд, от откалывать I
ОТКАЛЫВАТЬСЯ II несов. 1. см. отко

лоться II; 2. страд, от откалывать II 
ОТКАПЫВАТЬ несов. см. откопать 
ОТКАРМЛИВАНИЕ с  с м . откармливать 
ОТКАРМЛИВАТЬ несов. см. откормйть 
ОТКАТ м 1. см. откатйть — откатывать, от

катиться 2. воен. кире биреү (тибеү), артҡа си
геү (атҡандан һуң кәбәктең йә туптың артҡа 
тибеце)

ОТКАТАТЬ сов. что\ разг. тәгәрләтеү, тәгәр
ләтеп бөтөрөү; откатать бельё керҙе тәгәрләтеү 
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отключить
ОТКАТИТЬ сов. 1. что тәгәрләтеү, тәгәрлә

теп ҡуйыу (ебәреү), әтеү, этеп ҡуҙғатыу (ебә
реү); откатйть бревно бүрәнәне тәгәрләтеп ебә
реү 2. разг. (быстро отъехать) шәп итеп сығып 
китеү

ОТКАТИТЬСЯ сов. 1. тәгәрләү, тәгәрләп ки
теү, ситкә тәгәрләү; колесо откатйлось тәгәрмәс 
тәгәрләп китте 2. перен. сигенеү; враг откатйлся 
дошман сигенде

ОТКАТКА ж 1. см. откатйть, откатйться
2. горн. (ҡаҙылманы тышҡа) сығарыу, юғары 
мендереү (күтәреү); откатка угля из шахты шах
танан күмер сығарыу

ОТКАТЧИК м; горн. откатчик, (күмер, 
мәғдән) ташыусы

ОТКАТЫВАТЬ несов. см. откатйть 
ОТКАТЫВАТЬСЯ несов. 1. см. откатйться 

2. страд, от откатывать
ОТКАЧАТЬ сов. 1. что һурҙырыу, һурҙы

рып сығарыу; откачать воду һыуҙы һурҙырып 
сығарыу 2. кого һушына килтереү (яһалма һу
лыш менән)

ОТКАЧИВАНИЕ с см. откачивать; откачива 
ние воздуха һауаны һурҙырып сығарыу 

ОТКАЧИВАТЬ несов. см. откачать 
ОТКАЧКА ж ; разг. см. откачать 1 — отка

чивать
ОТКАЧНУТЬ сов. кого-что', разг. ҡуҙғатып 

(сайҡалдырып, һелкетеп) ебәреү
ОТКАЧНУТЬСЯ сов.', разг. һелкенеп тайпы

лыу, сайҡалып (ҡуҙғалып) китеү
ОТКАШЛИВАТЬ несов. см. откашлянуть 
ОТКАШЛИВАТЬСЯ несов. 1. см. откаш

ляться 2. страд, от откашливать
ОТКАШЛЯНУТЬ сов. что йүткереү, йүтке

реп сығарыу (тамаҡҡа ултырган ҡаҡырыҡ
ты һ.б.)

ОТКАШЛЯТЬСЯ сов. 1. йүткереү, йүткереп 
(ҡаҡырыҡты) сығарыу 2. (прочиститъ горло 
перед тем, как говоритъ, петь) тамаҡ ҡырып 
алыу (ҡуйыу)

ОТКИДАТЬ сов. что алып ташлау; откидать 
снег ҡарҙы алып ташлауоткиднбй, -ая, -ое асылмалы, ҡайтарма
лы, күтәреп ҡуйыла торған, күтәрмәле; откидное 
сиденье күтәреп ҡуйыла торған ултырғыс

ОТКИДЫВАТЬ несов. см. откидать, от
кинуть

ОТКЙДЫВАТЬСЯ несов. 1. см. откйнуться 
2. страд, от откйдывать

ОТКИНУТЬ сов. 1. кого-что (отброситъ) 
ситкә алып ташлау, алып ырғытыу; откйнуть 
камень ташты ситкә алып ташлау 2. перен. 
( преодолеть) баш тартыу, алып ташлау; от
кйнуть грустные мысли күңелһеҙ уйҙарҙан баш 
тартыу 3. что төшөрөү, ҡайтарыу, күтәреү, 
асыу, асып ҡуйыу; откйнуть воротнйк шубы 
тундың яғаһын төшөрөү; откйнуть крышку

рояля рояль ҡапҡасын асып ҡуйыу 4. что ( за
прокинутъ) артҡа ташлау; откйнуть голову баш
ты артҡа ташлау

ОТКЙНУТЬСЯ сов. 1. асылыу; люк откй- 
нулся люк асылды 2. артҡа ташланыу (һөйәлеү); 
откйнуться на спйнку стула ултырғыстың арты
на һөйәлеү

ОТКЛАДЫВАТЬ несов. см. отложить 
ОТКЛАНИВАТЬСЯ несов. см. откланяться
ОТКЛАНЯТЬСЯ сов.', уст. хушлашыу, һау

буллашыу
ОТКЛЕИВАТЬ несов. см. отклеить 
ОТКЛЕИВАТЬСЯ несов. 1. см. отклеиться 

2. страд, от отклеиватьотклЕить сов. что Һыҙырыу, ҡуптарыу, 
ҡуптарып алыу; отклеить марку марканы ҡупта
рып алыу

ОТКЛЁИТЬСЯ соә. ҡубыу, ҡубып сығыу, 
ҡубып төшөү

ОТКЛЕПАТЬ соә. что сүкеп төшөрөү 
(алыу), ҡуптарып төшөрөү (алыу)

ОТКЛЁПЫВАТЬ несов. см. отклепать бтклик м 1. (ответ на зов) яуап, яуап би
реү (ҡайтарыу), тауыш биреү, өндәшеү 2. перен. 
мөнәсәбәт, тәьҫир, эҙ; душевный отклик эс
керһеҙ мөнәсәбәт 3. обычно мн. отклики баһа, 
баһа биреү, баһалау; отклики на статью мәҡә
ләгә баһа

ОТКЛИКАТЬСЯ несов. см. откликнуться
ОТКЛЙКНУТЬСЯ сов. 1. яуап биреү (ҡайта

рыу), тауыш биреү; отклйкнуться на зов саҡы
рыуға тауыш биреү 2. на что фекер әйтеү, ҡа
раш белдереү; отклйкнуться на события ваҡи 
ғаларға ҡарата фекер әйтеү

ОТКЛОНЕНИЕ с 1. см. отклонйть — откло
нять, отклонйться — отклоняться 2. ситкә ки 
теү, тайпылыу, тайпылыш; отклонение от нор
мы норманан тайпылыш

ОТКЛОНИТЬ сов. что 1. (отвести в сто
рону) ауыштырыу, урынынан ҡуҙғатыу (күсе
реү); отклонйть маятник маятникты бер яҡҡа 
ауыштырыу 2. кого, от чего', перен. (удер
жатъ, заставитъ отказаться) тыйыу, тотоп 
ҡалыу 3. что\ перен. ( отвергнуть) кире ҡағыу, 
ҡабул итмәү; отклонйть просьбу үтенесте кире 
ҡағыу

ОТКЛОНЙТЬСЯ соә. 1. (сдвинуться ө сто
рону) ауышыу, ҡуҙғалыу 2. (уклониться) ян
тайыу, тайпылыу, тайшаныу; отклонйться от 
удара һуғыуҙан янтайыу 3. перен. ситкә китеү 
(сығыу); отклонйться от темы теманан ситкә 
сығыу

ОТКЛОНЙТЬ несов. см. отклонйть отклонйться несов. 1. см. отклонйться 
2. страд, отклонйть

ОТКЛЮЧАТЬ несов. см. отключить
ОТКЛЮЧИТЬ соә. что өҙөү, айырыу; от 

ключйть телефон телефонды өҙөү 
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ОТКОВАТЬ
ОТКОВАТЬ сов. что 1. (изготовитъ ков

кой) сүкеп яһау (эшләү) 2. (отбитъ) һуғып 
төшөрөү, сүкеп алыу, сүкеп алып ташлау; отко
вать подкову дағаны сүкеп алып ташлау 

ОТКбВЫВАТЬ несов. см. отковать 
ОТКОВЫРИВАТЬ несов. см. отковырять 
ОТКОВЫРНУТЬ сов. см. отковыривать 
ОТКОВЫРЙТЬ сов. что; разг. соҡоп (ҡуп

тарып) сығарыу, ҡуптарыу; отковырять штука
турку штукатурканы ҡуптарып сығарыу

ОТКОЗЫРЙТЬ I сов.; карт. уйын кәрт 
менән баҫыу

ОТКОЗЫРЙТЬ II сов. кому, разг. (в знак 
приветствия) честь биреү, ҡулды козырёкка 
ҡуйыу (сәләмләц)

ОТКОЛОТИТЬ сов.; разг. 1. что (отбитъ) 
һуҡҡылап ҡуптарып (аҡтарып) алыу, һуҡҡылап 
асыу; отколотйть доску таҡтаны һуҡҡылап ҡуп
тарып алыу 2. кого (избитъ) туҡмау, туҡмап 
ташлау

О Т К О Л бТ Ь I сов. 1. (отделить от целого) 
ватып (китеп) алыу, ярып алыу; отколоть ку
сочек сахару бер киҫәк шәкәр ватып алыу 2. ко
го; перен. айырып алыу; отколоть корову от 
стада һыйырҙы көтөүҙән айырып алыу 3. что; 
прост, әйтеп ташлау, эшләп ташлау; отколоть 
словцо һүҙ әйтеп ташлау

ОТКОЛбТЬ II сов. что ыскындырыу; отко
лоть бант бантты ыскындырыу

ОТКОЛбТЬСЯ I сов. 1. (отделиться, от
пасть) ватылып (һынып) төшөү, кителеп төшөү; 
льдйна откололась боҙ ватылып төштө 2. перен. 
(порвать связь) айырылыу, бәйләнеште өҙөү; 
отколоться от друзей дуҫтарҙан айырылыу 

ОТКОЛбТЬСЯ II сов. ысҡыныу; булавка от
кололась төйрәүес ысҡынған

ОТКОМАНДИРОВАТЬ сов. кого-что ко
мандировкаға ебәреү

ОТКОМАНДИРбВЫВАТЬ несов. см. отко 
мандировать

ОТКОПАТЬ сов. кого-что 1. (копая, из
влечь) ҡаҙып алыу (сығарыу) 2. что; перен., 
разг. (найти) табыу, эҙләп табыу, (соҡоп) кил
тереп сығарыу; откопать редкую кнйгу һирәк ос
рай торған китапты табыу

ОТКбРМ  м; с.-х. см. откормйть; откорм сви
ней сусҡаларҙы һимертеү

ОТКОРМИТЬ сов. кого һимертеү, һуғымға 
ашатыу, көрәйтеү

ОТКбРМЛЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от от
кормйть 2. прил. һимертелгән, һимеҙ, көр; от
кормленная корова көр һыйыр

ОТКбРМОЧНЫЙ, -ая, -ое с.-х. һимертә 
торған, һимертеү ...ы; откормочная база һимер
теү базаһы

ОТКОРРЕКТИРОВАТЬ сов. что төҙәтеү, 
төҙәтмәләр индереү

ОТКбС м 1. (склон) һөҙәк бит; откос холма
ҡалҡыулыҡтың һөҙәк бите 2. (на железной до
роге) юл өйөмө, откос, яр аҫты; пустйть поезд 
под откос поезды яр аҫтына ебәреү 3. спец. 
терәү, таяу

ОТКОЧЕВАТЬ сов. күсенеп (күсеп) китеү 
ОТКОЧЁВЫВАТЬ несов. см. откочевать 
ОТКРЕПИТЕЛЬНЫЙ, -ая, ое теркәүҙән 

төшөрөү ...ы; открепительный талон теркәүҙән 
төшөрөү талоны

ОТКРЕПИТЬ сов. 1. что (отделить что-л. 
прикреплённое) сисеү, айырыу, сисеп (айырып) 
алыу; открепйть лодку кәмәне сисеп алыу 2. ко
го (снятъ с учёта) теркәүҙән төшөрөү

ОТКРЕПЙТЬСЯ сов. 1. разг. сиселеү, айы
рылыу 2 . теркәүҙән төшөү

ОТКРЕПЛЕНИЕ с см. открепить — откреп
лять, открепиться — открепляться 

ОТКРЕПЛЙТЬ несов. см. открепйть 
ОТКРЕПЛЙТЬСЯ несов. 1. см. открепйться 

2. страд, от откреплять
ОТКРЕЩИВАТЬСЯ несов. от кого-чего; 

разг. (всячески отказываться) ситтә ҡалырға 
(ҡотолорға) тырышыу, баш тартыу

ОТКРОВЕНИЕ с 1. асыш, яңылыҡ, яңылыҡ 
асыу 2. асылына төшөнөү 3. асыҡтан-асыҡ әй
теү, сер сисеү

ОТКРОВЕННИЧАТЬ несов.; разг. сер асыу 
(сисеү), асыҡтан-асыҡ (туп-тура) һөйләшеү 

ОТКРОВЕННОСТЬ ж асыҡлыҡ, саф күңел
лелек, эскерһеҙлек; вызвать на откровенность 
асыҡтан-асыҡ һөйләшергә (асыҡлыҡҡа) саҡырыу 

о т к р о в е н н ы й , -ая, -ое 1. (искренний) 
саф (ысын) күңелдән, эскерһеҙ, ихлас, асыҡ; от
кровенный человек эскерһеҙ кеше 2. (явный, 
открытый) асыҡтан-асыҡ, шаран-яра

ОТКРОМСАТЬ сов. что; разг. умырып 
(ҡайырып) алыу, ҡайырып киҫеп алыу

ОТКРУТИТЬ сов. что; разг. 1. бороп алыу 
(асыу, сығарыу), һүтеү; открутйть гайку гайка
ны бороп алыу; открутйть верёвку ишелгән 
бауҙы һүтеү (тағатыу) 2 . бороп өҙөп алыу

ОТКРУТИТЬСЯ сов. 1. разг. боролоп сығыу 
2. перен., прост, (отделаться от чего-л.) 
хәйләләп (хәйлә менән) ҡотолоу

ОТКРУЧИВАТЬ несов. см. открутйть 
ОТКРУЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. откру- 

тйться 2. страд, от откручивать
ОТКРЫВАЛКА ж; разг. асҡыс; открывалка 

для консервов консерва һауытын асҡыс 
о т к р ы в а т ь  несов. см. открыть 
о т к р ы в а т ь с я  несов. 1. см. открыться 

2. страд, от открывать
ОТКРЫТИЕ с 1. см. открыть; открытие теа

трального сезона театр сезонының асылыуы 
2. асыш, уйлап табыу; научное открытие фәнни 
асыш

ОТКРЫТКА ж открытка, асыҡ хат
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ОТЛЕТАТЬСЯ
ОТКРЫТЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от открыть 

2. прил. асыҡ, ялан; открытая местность асыҡ 
(ялан) ер, асыҡ урын 3. прил. (искренний) эс
керһеҙ, ихлас, саф (ысын) күңелдән; открытый 
взгляд эскерһеҙ ҡараш 4. прил. {явный, прямой) 
асыҡтан-асыҡ, туранан-тура; открытая борьба 
асыҡтан-асыҡ көрәш ♦ открытый вопрос хәл 
ителмәгән мәсьәлә; открытое голосование асыҡ 
тауыш биреү; открытый лоб киң маңлай; от
крытое письмо асыҡ хат (гәзиттә, журналда 
баҫылган хат); открытая рана асыҡ яра; от
крытый слог лингв, асыҡ ижек; в открытую 
асыҡтан-асыҡ, йәшермәйенсә; под открытым 
нёбом асыҡ һауала, тышта; с открытыми гла
зами маҡсатты (мәсьәләне) яҡшы аңлап, айыҡ 
аҡыл менән

ОТКРЫТЬ сов. что 1. в разн. знач. асыу; 
открыть дверь ишек асыу; открыть крышку 
ҡапҡасты асыу; открыть путь юл асыу 2. разг. 
(ввести в действие, пуститъ) ебәреү, биреү; 
открыть воду һыу ебәреү 3. (положитъ начало) 
асыу, башлау, башлап ебәреү; открыть новую 
школу яңы мәктәп асыу; открыть собрание 
йыйылышты асыу 4. (установитъ наличие че- 
го-л. путём исследования) асыу, табыу; от
крыть нефтяные месторождения нефть ятҡы 
лыҡтарын табыу ♦ открыть Америку upon. Аме
рика асыу (кцптән билдәле булганды яңылыҡ 
итеп һөйләц); открыть глаза дөрөҫлөктө асып 
биреү, күҙен асыу (аңлатыу)

ОТКРЫТЬСЯ сов. 1. асылыу; окно от
крылось тәҙрә асылды; рана открылась яра 
асылған 2. перен. (стать доступным) киң асы
лыу, асылған булыу; перед нами открылись все 
путй беҙҙең алда бөтә юлдар асылған 3. (стать 
видным) асылыу, күренеү, күренә башлау; 
перед нами открылся красйвый вид беҙҙең алда 
матур күренеш асылды 4. перен. (стать понят
ным) аңлашылыу, асыҡланыу, беленеү; от
крылась взаимосвязь событий ваҡиғалар бәйлә 
неше асыҡланды 5. (признаться) дөрөҫөн әйтеп 
биреү, серҙе асыу; он во всём открылся ул бөтә 
серен асып һалды 6. (начаться) башланыу; на
вигация открылась навигация башланды ♦ гла
за открылись у кого күҙе асылды

ОТКУДА нареч. ҡайҙан, ҡайһы ерҙән, ҡайһы 
урындан; откуда приехал? ҡайҙан килдең? ♦ от
куда ни возьмйсь көтмәгәндә, көтмәгән (уйла
маған) ерҙән

ОТКУДА НИБУДЬ и ОТКУДА ЛИБО на
реч. ҡайҙан булһа ла

ОТКУДА ТО нареч. әллә ҡайҙан, ҡайҙандыр
бТКУП м откуп, йолом (1. тар. хосуси ке

шегә дәцләт һалымдарын йыйырга бирелгән 
хоҡуҡ  2. берәй нәмәнән ҡотолоу өсөн тцләнгән 
аҡса)

ОТКУПИТЬСЯ сов.; уст. хаҡ биреп (түләп) 
ҡотолоу, йолом биреп ҡотолоу

ОТКУПНбЙ, -ая, -ое ист. откуп ...ы, йолом 
...ы; откупная система торговли һатыу итеүҙә 
откуп системаһы

ОТКУПОРИВАНИЕ с см. откупоривать 
ОТКУПОРИВАТЬ несов. см. откупорить
ОТКУПОРИТЬ сов. что асыу, бөкөһөн (ты

ғынын) алыу; откупорить бутылку шешәне асыу 
ОТКУПОРКА ж см. откупорить — отку

поривать
ОТКУПЩИК м; ист. откупщик (откуп 

хужаһы)
ОТКУСИТЬ сов. что, чего 1. тешләп (айы

рыу) алыу; откусйть хлеба бер ҡабым икмәк 
тешләп алыу 2. тех. (ҡыпсыуыр менән) өҙөү, 
ҡырҡыу, өҙөп (ҡырҡып) алыу; откусйть конец 
проволоки тимерсыбыҡ осон өҙөп алыу 

ОТКУСЫВАТЬ несов. см. откусйть 
ОТЛАГАТЕЛЬСТВО с; книжн. кисектереү, 

һуңлатыу
ОТЛАГАТЬ несов. см. отложить 
ОТЛАГАТЬСЯ несов. 1. см. отложйться 

2. страд, от отлагать
ОТЛАКИРОВАТЬ сов. что лаклау, лаклап 

ҡуйыу, лак менән ялтыратыу; отлакировать 
шкаф шкафты лаклау

ОТЛАМЫВАТЬ несов. см. отломать, от
ломить

ОТЛАМЫВАТЬСЯ несов. 1. см. отломаться, 
отломйться 2. страд, от отламывать

ОТЛЕЖАТЬ сов. 1. что (ипһеҙ ятып) ойотоу; 
отлежать руку ипһеҙ ятып ҡулды ойотоу 2. разг. 
(о больном) тора алмай ятыу; он отлежал целый 
месяц ул бер ай буйына тора алмай ятты

ОТЛЕЖАТЬСЯ сов.; разг. 1. (отдохнутъ) 
ял итеү, ятып хәл алыу 2 . ятып бешеү, ятып 
өлгөрә төшөү; недозрелые яблоки отлежались 
сей алмалар ятып беште

ОТЛЁЖИВАТЬ несов. см. отлежать 1 
ОТЛЁЖИВАТЬСЯ несов. 1. см. отлежаться 

2. страд, от отлёживать
ОТЛЕПИТЬ сов. что; разг. ҡуптарыу, ҡуп

тарып алыу
ОТЛЕПИТЬСЯ сов. ҡубыу, ҡубып төшөү 

(сығыу)
ОТЛЕПЛЙТЬ несов. см. отлепить 
ОТ ЛЕПЛЙТЬСЯ несов. 1. см. отлепйться 

2. страд, от отлеплять
ОТЛЁТ м см. отлететь 1; отлёт птиц ҡош

тарҙың осоп китеүе ♦ на отлёте ситтә, бер яҡ 
ситтәрәк

ОТЛЕТАТЬ I несов. см. отлететь
ОТЛЕТАТЬ II сов. 1. (кончитъ летать) 

осоп туҡтау, осоуҙан туҡтау 2. что; разг. (про
быть в авиации) осоусы булып эшләү; он отле
тал пятнадцать лет ул ун биш йыл осоусы булып 
эшләне

ОТЛЕТАТЬСЯ сов.; разг. (о лётчике) осоу
ҙан туҡтау



ОТЛЕТЕТЬ
ОТЛЕТЁТЬ сов. 1. (улететь) осоп китеү 

2. (отскочитъ) ҡаҡлығып һикереп китеү, осоп 
китеү; мяч отлетел далеко туп йыраҡҡа осоп 
китте 3. разг. (оторваться) өҙөлөп төшөү, тө
шөп ҡалыу; п5товица отлетела төймә өҙөлөп 
төштө

ОТЛЁЧЬ сов. 1. баҫылыу, туҡтау; боль от
легла ауыртыу баҫылды 2. безл. (испытать об
легчение) еңеләйеп китеү (ҡалыу), тынысланыу, 
баҫылыу; от сердца отлегло йөрәк баҫылды 

ОТЛИВ м 1. см. отлйть — отливать 2. мор. 
һыу кәмеү (ҡайтыу); начался отлйв һыу ҡайта 
башланы 3. перен. (убыль) кәмеү, ҡайтыу, 
төшөү 4. (оттенок цвета) кеүек, һымаҡ, 
-һыл/-һел, -һы у/ һеү; чёрный с сйним отлйвом 
күкһел ҡара

ОТЛИВАТЬ несоә. 1. см. отлйть 2. чем бу
лып күренеү (ялтырау), һымаҡ күренеү (ялты
рау); отливает зелёным йәшел булып күренә 

ОТЛИВАТЬСЯ несоә. 1. см. отлйться 2. чем
булып күренеү (ялтырау), һымаҡ күренеү 
(ялтырау) 3. страд, от отливать

ОТЛИВКА ж 1. спец. см. отлйть 2, 4; 2. тех. 
(изделие) ҡойолма, ҡойоп яһалған нәмә; чу
гунная отлйвка суйындан ҡойоп яһалған нәмә 

ОТЛИПАТЬ несов. см. отлипнуть 
ОТЛИПНУТЬ сое.; разг. ҡубып төшөү, ҡу

бып сығыу; марка отлйпла марка ҡубып сыҡҡан 
ОТЛИТЬ сов. 1. что, чего (бер аҙ) ағыҙыу, 

ҡойоу, һалыу, ағыҙып (ҡойоп, һалып) алыу; от
лйть молока һөт ҡойоп алыу 2. что; спец, (вы
качиванием удалить) һоҫоп (һурҙырып) алып 
бөтөрөү 3. (отхлынуть) кире китеү, кире ағып 
китеү 4. что (изготовить литьём) ҡойоу, 
ҡойоп яһау (эшләү); отлйть памятник һәйкәл 
ҡойоу

ОТЛИТЬСЯ сов. 1. ҡойолоу, ҡойоп яһалыу; 
деталь хорошо отлилась деталь яҡшы итеп 
ҡойоп яһалған 2. перен. кәүҙәләнеү, кәүҙәләнеш 
табыу, формаһын алыу ♦ отольются слёзы чьи, 
кому ҡарғышы (күҙ йәше) төшөр әле, күрәсәген 
күрер әле

ОТЛИЧАТЬ несов. см. отличить 
ОТЛИЧАТЬСЯ несоә. 1. см. отличйться

2. чем (выделяться) айырылыу, айырылып то
роу, айырмаһы булыу 3. страд, от отличать 

ОТЛИЧИЕ с айырма, айырмалыҡ, айырым
лыҡ; существенное отлйчие һиҙелерлек айыр
ма ♦ в отличие от кого-чего берәйһенән (берәр 
нәмәнән) айырмалы рәүештә

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ, ая, -ое 1. айырыу 
...ы, айыра торған; отличйтельный знак айыра 
торған билдә 2. (характёрный) мөһим, әһәмиәт
ле; отличйтельная особенность мөһим (үҙенә 
генә хас, айырмалы) үҙенсәлек

ОТЛИЧИТЬ сов. кого-что 1. айырыу, айыра 
белеү, таныу; отличйть хорошее от плохого

яҡшыны ямандан айырыу 2. (отметить награ
дой) бүләклә ү, бүләк биреү; отличйть борца 
көрәшсене бүләкләү

ОТЛИЧЙТЬСЯ сов. 1. айырылып тороу, 
алдын (өҫтөн) сығыу, уңыш ҡаҙаныу, батырлыҡ 
күрһәтеү; отличйться в бою һуғышта батырлыҡ 
күрһәтеү 2. разг., ирон. ахмаҡлыҡ эшләп 
ташлау

ОТЛЙЧНИК М  и ОТЛЙЧНИЦА Ж  О ТЛ И Ч Н И К  

ОТЛЙЧНО 1. нареч. (очень хорошо) бик 
яҡшы (шәп, һәйбәт) 2. в знач. сказ, ярай, ярар, 
һәйбәт, бик шәп, яҡшы; он сейчас придёт. — 
Отлйчно! ул хәҙер килер. — Бик яҡшы! 3. ө 
знач. сущ. отлйчно с нескл. бик яҡшы, бишле; 
учйться на отлйчно бишлегә уҡыу

ОТЛЙЧНЫЙ, -ая, -ое 1. от кого-чего (отли
чающийся) айырылып торған 2. (очень хоро
ший) бик яҡшы (шәп); отлйчное настроение бик 
яҡшы кәйеф

отлбв м; спец. см. отловить 2
ОТЛОВИТЬ сов. 1. кого-что и без доп.; 

разг. (кончить ловить) тотоуҙан туҡтау, тотмай 
башлау 2. кого-что спец, (выловить) тотоп 
бөтөрөү, тотоп алыу

отлбгий, -ая, -ое һөҙәк; отлбгий бёрег
һөҙәк яр

ОТЛОЖЁНИЕ с 1. см. отложйть 5, 6 , отло 
жйться; отложение солёй тоҙ ултырыу 2. геол. 
ултырма, ҡатлам; известковые отложения эзбиз 
ултырмалар ♦ жировые отложения май ҡат
ламдары

ОТЛОЖИТЬ сов. что 1. ситкә алып ҡуйыу 
(һалыу), айырып алып ҡуйыу; отложйть кнйгу 
китапты айырып алып ҡуйыу 2 . һаҡлау, йыйып 
ҡуйыу; отложйть деньги на пальто пальтоға 
аҡса һаҡлау 3. что (отсрочить) кисектереү; от
ложйть дойгрывание шахматной партии шахмат 
партияһын уйнап бөтөрөүҙе кисектереү 4. кого- 
что; уст. (выпрячь) туғарыу; отложйть лоша
дей аттарҙы туғарыу 5. что; биол. һалыу, сәсеү; 
отложйть икру ыуылдырыҡ сәсеү 6. что; геол. 
ултырыу 7. (опустить) ҡайтарып ҡуйыу, төшө
рөп ҡуйыу; отложйть воротнйк яғаны төшөрөп 
ҡуйыу ♦ отложйть в долгий ящик бик оҙаҡҡа 
һуҙыу

ОТЛОЖЙТЬСЯ сов. 1. (осесть в виде слоя) 
ултырыу, ҡатлам булып ултырыу 2. перен. (за
печатлеться) тороп ҡалыу, иҫтә ҡалыу; отло 
жйться в душё күңелдә тороп ҡалыу

ОТЛОЖНбЙ: отложной воротнйк ҡайтар
ма яға

ОТЛОМАТЬ сов. что һындырып алыу 
(төшөрөү, сығарыу); отломать сук ботаҡ һынды
рып алыу

ОТЛОМАТЬСЯ сов. һынып төшөү (сығыу) 
ОТЛОМИТЬ сов. что һындырып алыу (тө

шөрөү), ватыу, ватып төшөрөү 
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ОТМЕЧАТЬСЯ
ОТЛОМИТЬСЯ сов. һынып төшөү (сығыу), 

ватылып төшөү
ОТЛУПИТЬ сов. кого; прост, ныҡ туҡмау, 

дөмбәҫләү
ОТЛУЧАТЬ несов. см. отлучить 
ОТЛУЧАТЬСЯ несов. 1. см. отлучйться 

2. страд, от отлучать
ОТЛУЧЁНИЕ с см. отлучить — отлучать
ОТЛУЧИТЬ сов. от кого, от чего; уст. (из

гнать) ҡыуыу, һөрөү; отлучить от церкви сир
кәүҙән ҡыуыу ♦ отлучйть от грудй имсәктән 
айырыу

ОТЛУЧИТЬСЯ сов.; разг. китеп тороу, юҡ 
булып тороу, сығып тороу; отлучйться на ми
нутку бер минутҡа ғына китеп тороу

ОТЛУЧКА ж китеү, китеп тороу, юҡ булыу; 
самовольная отлучка рөхсәтһеҙ китеү

ОТЛЫНИВАТЬ несов.; разг. ялҡауланыу, 
(һылтау табып) баш тартыу

ОТМАЛЧИВАТЬСЯ несов. см. отмолчаться 
ОТМАТЫВАТЬ несов. см. отмотать 
ОТМАХАТЬ сов. что; прост, тиҙ (шәп) үтеү, 

елеп уҙыу; отмахать сорок вёрст ҡырҡ саҡрым
ды елеп уҙыу

ОТМАХИВАТЬ несов. 1. см. отмахать 2. см. 
отмахнуть

ОТМАХИВАТЬСЯ несов. см. отмахнуться
ОТМАХНУТЬ сов. что (отогнать) ҡул 

һелтәп ҡыуыу
ОТМАХНУТЬСЯ сов. 1. (отогнать от себя) 

ҡул һелтәп ҡыуып ебәреү 2. перен., разг. (оста
вить без внимания) ҡул һелтәү (ризаһыҙлыҡ 
белдереп), иғтибарһыҙ ҡарау

ОТМАЧИВАТЬ несов. см. отмочить 
ОТМЕЖЕВАНИЕ с см. отмежевать, отме

жеваться
ОТМЕЖЕВАТЬ сов. что 1. (отделить 

межой) межалау, межалап алыу, сик менән 
айырыу 2. кого-что; перен. (отделить, обо
собить) айырып (бүлеп) алыу, айырымлан- 
дырыу

ОТМЕЖЕВАТЬСЯ сов. от кого-чего t .  (от
делиться межой) межа (ыҙан) менән айырылыу 
2. перен. (отделиться) айырылыу, айырылып 
сығыу 3. перен. (прекратить общение) аралаш
май башлау, араны өҙөү

ОТМЕЖЁВЫВАТЬ несов. см. отмежевать 
ОТМЕЖЁВЫВАТЬСЯ несов. 1 .см . отмеже

ваться 2. страд, от отмежёвывать 
бТМЕЛЬ л  с һайлыҡ, һай урын 
ОТМЁНА ж см. отменйть — отменять; от

мена спектакля спектаклде ҡуймау; отмена ре
шения суда суд ҡарарын ғәмәлләштермәү (юҡҡа 
сығарыу)

ОТМЕНИТЬ сов. что бөтөрөү, юҡҡа сыға
рыу, туҡтатыу, булдырмау, үткәрмәү, ғәмәлгә 
ашырмау, ғәмәлләштермәү; отменйть карточную

систему карточка системаһын бөтөрөү; отменйть 
приказ приказды үткәрмәү

ОТМЁННЫЙ, -ая, -ое бик яҡшы (һәйбәт, 
шәп), уғата яҡшы; отменная работа бик яҡ
шы эш

ОТМЕНЙТЬ несов. см. отменйть 
ОТМЕРЁТЬ сов. 1. ҡороу, һулыу; побеги от

мерли үҫентеләр ҡороған 2. перен. бөтөү, үлеү, 
юҡҡа сығыу, онотолоу

ОТМЕРЗАТЬ несов. см. отмёрзнуть 
ОТМЕРЗНУТЬ сов. 1. (погибнуть от холо

да) һәләк булыу, туңыу; молодые побеги от
мёрзли йәш үҫентеләр туңып һәләк булған
2. разг. өшөү, туңыу; пальцы отмёрзли бар
маҡтар туңды

ОТМЕРИВАТЬ несов. см. отмерить
ОТМЕРИТЬ сов. что үлсәү, үлсәп алыу (би

реү, ҡуйыу)
ОТМЕРЙТЬ несов. см. отмерить
ОТМЕСТИ сов. что 1. һепереп ташлау, һепе

реп ҡуйыу (төшөрөү); отместй снег от крыльца 
тупһалағы ҡарҙы һепереп төшөрөү 2. перен. 
(отвергнуть) кире ҡағыу, юҡҡа сығарыу; отме
стй доводы протйвников ҡаршы сығыусыларҙың 
дәлилдәрен кире ҡағыу

ОТМЁСТКА ж; разг. үс ♦ в отместку үс 
итеп, үсләшеп

ОТМЕТАТЬ несов. см. отместй
ОТМЁТИНА ж 1. (знак, метка) билдә, там

ға, мөһөр 2. (пятно) ҡашҡа; лошадь с отмети
ной на лбу ҡашҡа ат 3. (след) эҙ; отмётины 
лапок на снегу ҡарҙа табан эҙҙәре

ОТМЁТИТЬ сов. кого-что 1. билдәләү, билдә 
ҡуйыу, тамғалау, тамға (мөһөр) һалыу (баҫыу); 
отметить на карте картала билдәләү 2. яҙып 
алыу, теркәү, билдә ҡуйыу, билдәләү; отметить 
опоздавших һуңға ҡалыусыларҙы яҙып алыу
3. что (подчеркнуть) әйтеп китеү, иҫкә алып 
китеү, күрһәтеп үтеү; отметить недостатки в ра
боте эштәге етешһеҙлектәрҙе әйтеп китеү 4. (об
ратить внимание) иғтибар итеү, әһәмиәт биреү, 
ҡағылып китеү, күрһәтеп үтеү; отметить до
стоинства романа романдың ыңғай яҡтарын 
күрһәтеп үтеү 5. бүләк менән билдәләп үтеү, 
бүләкләү; отметить передовиков алдынғыларҙы 
бүләкләү

ОТМЕТИТЬСЯ сов. 1. билдәләнеү, яҙылыу, 
теркәлеү; отметиться в ведомости ведомостә 
теркәлеү 2. разг. (при выезде) йорт кенәгәһенән 
төшөү

ОТМЁТКА ж 1. см. отметить 1, 2, 5; 
2. (знак) билдә, тамға; отметка карандашом 
ҡәләм менән яһалған билдә 3. (оценка) билдә; 
получйть хорошую отметку яҡшы билдә алыу 

ОТМЕЧАТЬ несов. см. отметить 
ОТМЕЧАТЬСЯ несов. 1. см. отметиться 

2. (наблюдаться) һиҙелеү, күренеү, беленеү; от 
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ОТМИРАНИЕ
меняется понижение температуры температура 
ның түбәнәйеүе һиҙелә 3. страд, от отмечать 

ОТМИРАНИЕ с  с м . отмереть 
ОТМИРАТЬ несов. см. отмереть 
ОТМОКАТЬ несов. см. отмокнуть 
ОТМбКНУТЬ сов. 1. (отсыреть) еүешлә

неү, еүешләнеп ебеү; порох отмок дары еүеш
ләнгән 2. еүешләнеп ҡубыу; марка отмокла мар
ка еүешләнеп ҡупҡан

ОТМОЛАЧИВАТЬ несов. см. отмолотить 
отмолотйть сов. 1. ашлыҡ һуғыу (һуғып 

алыу) 2. что и без доп. (закончитъ молотьбу) 
һуғып бөтөрөү; отмолотйть рожь арышты һуғып 
бөтөрөү

ОТМОЛЧАТЬСЯ сов.', разг. өндәшмәй 
ҡалыу, яуап бирмәү, яуап бирмәй ҡалыу 

ОТМОРАЖИВАТЬ несов. см. отморозить 
ОТМ ОРбЗИТЬ сов. что өшөтөү, өшөттөрөү, 

туңдырыу; отморозить нос танауҙы өшөтөү 
ОТМОТАТЬ сов. что, чего һүтеп (тағатып) 

алыу; отмотать моток шерсти бер йомғаҡ йөндө 
тағатып алыу

ОТМОЧИТЬ сов. что 1. (намочив, отде
лить) еүешләп (сылатып) ҡуптарып алыу; отмо
чить бинт бинтты сылатып ҡуптарып алыу 
2. спец. ебетеү; отмочйть шкуру тире ебетеү 

ОТМУЧИТЬСЯ сов.; разг. интегеүҙән ҡото
лоу, ғазапланыуҙан туҡтау 

ОТМЩЁНИЕ с үс алыу 
ОТМЫВАТЬ несов. см. отмыть 
ОТМЫВАТЬСЯ несов. 1. см. отмыться 

2. страд, от отмывать
ОТМЫКАТЬ несов. см. отомкнуть 
ОТМЫКАТЬСЯ несов. 1. см. отомкнуться 

2. страд, от отмыкать
ОТМЫКАТЬСЯ сов.', фольк. (отмучиться, 

умереть) яфанан (ғазаптан) ҡотолоу (арыныу), 
фани донъянан китеү, үлеп ҡалыу

ОТМЫТЬ сов. кого-что 1. йыуыу, йыуып та
ҙартыу (алыу, төшөрөү); отмыть чашку сынаяҡ
ты йыуып таҙартыу 2. (размывая, отделить) 
өңөү, ашау; вода отмыла берег һыу ярҙы ашаған 

ОТМЫТЬСЯ сов. йыуылыу, йыуылып таҙа
рыу, йыуылып төшөү

ОТМЫЧКА ж отмычка (асҡысһыҙ йоҙаҡ 
асыу ҡоралы)

ОТМЯКАТЬ несов. см. отмякнуть
ОТМЙКНУТЬ сов.', разг. ебеү, йомшарыу 
ОТНЁКИВАТЬСЯ несов.', разг. баш тартыу, 

риза булмау, киреләнеү
ОТНЕСТИ сов. кого-что 1. (доставить) ил- 

теү, илтеп биреү, илтеп ҡуйыу, алып барыу, 
алып барып ҡуйыу; отнестй письмо на почту 
хатты почтаға алып барыу 2. (перенести на ка- 
кое-л. расстояние) күсереп (алып) ҡуйыу (ки
теү); отнестй камень от дороги ташты юлдан 
алып ҡуйыу; ветер отнёс дым в сторону ел

төтөндө ситкә алып китте 3. (причислитъ) тип 
иҫәпләү (һанау, ҡарау); отнестй рукопись к 
двенадцатому вёку ҡулъяҙманы ун икенсе бы
уатта яҙылған тип һанау ♦ отнести за счёт (на 
счёт) кого-чего иҫәбенә (хисабына) индереү 

ОТНЕСТИСЬ сов. к кому-чему ҡарау, күр
һәтеү, мөғәмәлә итеү; отнестйсь к больному вни
мательно ауырыуға иғтибар менән ҡарау 

ОТНИМАТЬ несов. см. отнять 
ОТНИМАТЬСЯ несов. 1. см. отняться 

2. страд, от отнимать
ОТНОСИТЕЛЬНО нареч. и предлог 1. на- 

реч. сағыштырмаса, аҙмы-күпме; состояние от 
носйтельно хорошее хәл сағыштырмаса яҡшы 
2. предлог с род. п. тураһында, ҡарата, хаҡын
да; относйтельно его возвращения сведений нет 
уның әйләнеп ҡайтыуы тураһында мәғлүмәт
тәр юҡ

ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ ж нисбәтлек, сағыш- 
тырмалыҡ ♦ теория относйтельности сағыштыр- 
малыҡ теорияһы

ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое 1. сағыштыр 
ма, сағыштырмаса; относйтельная глубина са
ғыштырмаса тәрәнлек 2. (сравнительно неболь
шой) артыҡ ҙур булмаған; относйтельный успех 
артыҡ ҙур булмаған уңыш 3. грам. шартлы; от 
носйтельное прилагательное шартлы сифат; от 
носйтельное местоимение билдәләү алмаштары 

ОТНОСИТЬ несов. см. отнестй 
ОТНОСИТЬСЯ несов. 1. см. отнестйсь 

2. (входитъ в число чего-л.) инеү 3. к кому-че- 
му бәйләнеше (ҡыҫылышы, ҡағылышы, ҡатна
шы, ҡатнашлығы) булыу (булмау), ҡағылыу; 
этот вопрос к теме доклада не относится был 
мәсьәлә доклад темаһына ҡағылмай 4. страд, 
от относйть

ОТНОШЁНИЕ с 1. ҡараш, мөнәсәбәт; отно
шение к жйзни тормошҡа ҡараш; бережное от
ношение к имуществу мөлкәткә һаҡсыл мөнә
сәбәт 2. мн. отношения мөнәсәбәт, бәйләнеш; се
мейные отношения ғаилә мөнәсәбәттәре; дружес
кие отношения дуҫлыҡ бәйләнештәре 3. (офици
альная бумага) эш ҡағыҙы, рәсми ҡағыҙ ♦ в от
ношении кого-чего; по отношению к кому-чему в 
знач. предлога ҡарата, яғынан; в некотором 
(этом) отношении ҡайһылыр яҡтан, ниндәйҙер 
мәғәнәлә; во всех отношениях бөтә яҡтан да 

ОТНЬШЕ нареч.; книжн. бөгөндән алып 
(башлап), бынан һуң, бынан былай (түбән) 

ОТНЮДЬ нареч. бер ҙә, һис тә, бер нисек тә; 
отнюдь не так бер ҙә улай түгел

отнйть сов. 1. кого-что (взятъ силой) 
көсләп (тартып) алыу, талап алыу 2. что; перен. 
(лишитъ чего-л.) мәхрүм итеү, өҙөү, юҡҡа 
сығарыу; отнять надежду өмөтөн өҙөү 3. что 
(убрать) (тартып) алыу, алып ҡуйыу; отнять 
лестницу от стены баҫҡысты стенанан алып 
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отойти
ҡуйыу 4. что; разг. (ампутировать) ҡырҡыу, 
ҡырҡып алыу 5. что (потратитъ время, энер
гию) алыу; работа отняла много сил эш күп 
көстө алды 6. что; разг. (вычесть) алыу; от пя 
тй отнять два биштән икене алыу ♦ отнять 
жизнь йәнен алыу; отнять от грудй имсәктән 
айырыу

ОТНЯТЬСЯ сов. 1. хәрәкәт итеүҙән (йөрөү
ҙән) туҡтау, -тан/-тән ҡалыу; нога отнялась 
аяҡтан ҡалыу 2. разг. (онеметь от волнения, 
испуга и т.п.) ойоу, -һыҙ/-һеҙ ҡалыу; язык от
нялся телһеҙ ҡалыу

ОТО предлог см. от ♦ день ото дня көндән 
көнгә

ОТО... приставка см. от...
ОТОБЁДАТЬ сов. (кончитъ обедать) төшкө 

ашты ашап бөтөү
ОТОБРАЖАТЬ несов. см. отобразить 
ОТОБРАЖАТЬСЯ несов. 1. см. отобра 

зйться 2. страд, от отображать
ОТОБРАЖЕНИЕ с  1. см. отобразйть ото 

бражать 2. (изображение) кәүҙәләнеш, сағы
лыш, һүрәтләнеш, тасуир

ОТОБРАЗИТЬ сов. кого-что кәүҙәләндереү, 
сағылдырыу, һүрәтләндереү, тасуирлау

ОТОБРАЗИТЬСЯ сов. кәүҙәләнеү, сағылыу, 
һүрәтләнеү, тасуирланыу

ОТОБРАТЬ сов. кого-что 1. (отнятъ) тар
тып алыу 2. (взятъ обратно) кире алыу 3. (вы
брать) айырыу, айырып алыу, һайлау, һайлап 
алыу; отобрать семена орлоҡ һайлап алыу 

ОТОВАРИВАНИЕ с см. отоварить 
ОТОВАРИВАТЬ несов. см. отоварить 
ОТОВАРИТЬ сов. что; спец, тауар биреү, 

тауар менән тәьмин итеү
ОТОВСЮДУ нареч. унан-бынан, һәр урын

дан, һәр яҡтан (яҡлап)
ОТОГНАТЬ сов. 1. кого-что ҡыуыу, ҡыуа

лау, ҡыуып ебәреү; отогнать собаку этте ҡы
уып ебәреү 2. кого-что; с.-х. (перегнать) ҡы
уыу; отогнать овец на пастбище һарыҡтарҙы 
көтөүлеккә ҡыуыу 3. что; перен. баштан сы
ғарыу (сығарып ташлау); отогнать тяжёлые 
мысли ауыр уйҙарҙы баштан сығарыу 4. что; 
спец, (добытъ перегонкой) ҡыуыу, ҡыуып 
алыу; отогнать скипидар скипидар ҡыуып 
алыу

ОТОГНАТЬ сов. что 1. (распрямитъ) турай
тыу, яҙыу, төҙәйтеү; отогнуть гвоздь ҡаҙауҙы 
төҙәйтеү 2. (в сторону, вверх, вниз) эйеү, бөгөү, 
эйеп (бөгөп, күтәреп) ҡуйыу, күтәреү, ҡайтарыу; 
отогнуть скатерть ашъяулыҡты күтәреп ҡуйыу; 
отогнуть рукава ең ҡайтарыу

ОТОГНУТЬСЯ сов. 1. (распрямиться) ту
райыу, яҙылыу, төҙәйеү 2. (в сторону, вверх, 
вниз) эйелеү, бөгөлөү, күтәрелеү, ҡайтарылыу 

ОТОГРЕВАТЬ несов. см. отогреть

ОТОГРЕВАТЬСЯ несов. 1. см. отогреться
2. страд, от отогревать

ОТОГРЁТЬ сов. кого-что йылытыу, йылы
тып алыу; отогреть ноги аяҡтарҙы йылытыу 

о т о г р ё т ь с я  сов. йылыныу, йылынып алыу 
ОТОДВИГАТЬ несов. см. отодвинуть 
ОТОДВИГАТЬСЯ несов. 1. см. отодвйнуть 

ся 2. страд, от отодвигать
ОТОДВИНУТЬ сов. 1. кого-что әтеү, этәреү, 

шылдырыу, этеп (этәреп, шылдырып) ҡуйыу, 
күсереү, күсереп ҡуйыу; отодвйнуть стол өҫтәл
де күсереп ҡуйыу 2. что; перен., разг. (отсро
читъ) кисектереү, күсереү; отодвйнуть экзамен 
имтиханды күсереү

ОТОДВИНУТЬСЯ сов. 1. күсеү, шыуыу, 
күсеп (шыуып) ултырыу; отодвйнуться в угол 
мөйөшкә күсеп ултырыу 2. перен., разг. кисек
терелеү, күсерелеү; срок отодвйнулся срок ки
сектерелде

ОТОДРАТЬ сов. 1. что (оторвать) ҡупта
рыу, ҡуптарып алыу, һыҙырыу, һыҙырып 
алыу; отодрать доску таҡтаны ҡуптарып 
алыу; отодрать обой обойҙарҙы һыҙырып 
алыу 2. кого; разг. (высечь) туҡмау, һыҙырыу
3. кого; разг. (наказывая, дёргать за уши, за 
волосы) тартыу, бороу; отодрать за уши 
ҡолағын бороу

ОТОДРАТЬСЯ сов.; прост, ҡубып төшөү 
(сығыу)

ОТОЖДЕСТВИТЬ и ОТОЖЕСТВИТЬ сов. 
кого-что тиңләштереү, тиңләү, тиң итеп күреү 
(таныу), тиң һанау

ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ с см. отождествить 
ОТОЖДЕСТВЛЯТЬ и ОТОЖЕСТВЛЯТЬ

несов. см. отождествить
ОТОЗВАТЬ сов. кого-что 1. саҡырыу, саҡы

рып алыу; отозвать собаку этте саҡырыу 2. са
ҡырып ҡайтарыу; отозвать посла илсене са
ҡырып ҡайтарыу

ОТОЗВАТЬСЯ сов. 1. яуап биреү, яуап ҡай
тарыу; никто не отозвался бер кем дә яуап ҡай
тарманы; отозваться на просьбу үтенескә яуап 
биреү 2. на ком-чём (сказаться) тәьҫир итеү, 
сағылыу; переутомление отозвалось на его здо
ровье үтә арыу уның һаулығына тәьҫир итте 3. о 
ком-чём (высказаться) ҡарашты (фекерҙе) 
әйтеү, баһа биреү, баһалау; отозваться о кнйге 
китап тураһында фекер әйтеү

отоити сов. 1. китеү, ситкә китеү; отойтй 
от крыльца тупһанан ситкә китеү 2. (о средст
вах передвижения) китеү; поезд отошёл в че
тыре часа поезд сәғәт дүрттә китте 3. от чего; пе
рен. (отклониться) ситкә китеү (тайпылыу), 
кире ҡайтыу; отойтй от темы теманан ситкә ки
теү; отойтй от оригинала оригиналдан ситкә тай
пылыу 4. от кого-чего (отдалиться) ситләшеү, 
алыҫлашыу, йыраҡлашыу; отойтй от дёла эштән



ОТОЛАРИНГОЛОГ
ситләшеү 5. (отделиться) ҡубыу, ҡубып төшөү, 
айырылыу, айырылып сығыу; штукатурка ото
шла штукатурка ҡубып төшкән 6. (исчезнутъ) 
бөтөү, юҡ булыу, юҡҡа сығыу; пятно отошло тап 
бөттө 7. (прийти в обычное состояние) яҙылыу, 
йылыныу, йылы кереү, йылы тоя (һиҙә) башлау, 
баҫылыу, тынысланыу; земля отошла ер йылын
ды; отец отошёл атай тынысланды 8. тейеү, 
күсеү; состояние отошло в чужйе руки мөлкәт 
сит ҡулдарға күсте 9. үтеү, бөтөү; мода отошла 
мода үтте ♦ отойтй в вечность: 1) үтеү, үлеү; 
2 ) үтеү, эҙһеҙ юғалыу; отойтй в прошлое оното
лоу; отойтй ко сну йоҡоға китеү

ОТОЛАРИНГбЛОГ м отоларинголог (ҡо
лаҡ, тамаҡ, танау ауырыуҙары табибы)

ОТОМКНУТЬ сов. что; разг. асыу, ыскын
дырыу; отомкнуть замок йоҙаҡты асыу

ОТОМКНУТЬСЯ сов.; разг. асылыу, ыс
ҡыныу

ОТОМСТИТЬ сов. үс алыу (ҡайтарыу), ҡон 
ҡайтарыу

ОТОПЙТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое йылытыу ...ы, 
яғыу ...ы; отопйтельная система йылытыу систе
маһы; отопйтельный сезон яғыу мәле (сезоны) 

ОТОПИТЬ сов. что йылытыу, яғып йылытыу 
ОТОПЛЕНИЕ с І. см. отопить 2. йылытыу, 

яғыу, яғып йылытыу; паровое отопление пар 
менән йылытыу

ОТОРАЧИВАТЬ несов. см. оторочить 
ОТОРВАННОСТЬ ж (отчуждённость) айы

рылғанлыҡ, бәйләнеш юҡлыҡ
ОТОРВАТЬ сов. 1. что өҙөү, өҙөп алыу, 

йыртып алыу; оторвать нйтку епте өҙөп алыу; 
оторвать лист бумаги бер бит ҡағыҙ йыртып 
алыу 2. кого-что алыу, алып ташлау 3. кого- 
что', перен. айырыу, алыу, бүлеү; оторвать гла
за от кнйги китаптан күҙҙе алыу; оторвать 
мысли фекерҙе бүлеү 4. кого (разлучитъ) айы
рыу; оторвать ребёнка от матери баланы 
әсәһенән айырыу ♦ оторвать от себя үҙенән 
өҙөп, икенсе кешегә биреү

ОТОРВАТЬСЯ сов. 1. от кого-чего өҙөлөү, 
өҙөлөп төшөү, өҙөлөп (йыртылып) сығыу, 
(бәйҙән) ысҡыныу; рукав фуфайки оторвался 
фуфайканың (һырманың) еңе өҙөлөп сыҡты
2. от чего күтәрелеү, күтәрелеп китеү; самолёт 
оторвался от землй самолет ерҙән күтәрелде
3. от кого-чего алыҫлашыу, артта ҡалдырыу; 
оторваться от протйвника дошмандан алыҫла 
шыу 4. от кого-чего; перен. айырылыу, ситлә
шеү; оторваться от друзей дуҫтарҙан айырылыу
5. от чего айырылыу, бүленеү, туҡтап тороу, 
туҡтау; оторваться от работы эштән туҡтау
6. от кого-чего күҙҙе алыу 

о т о р о п е л ы й , -ая, -ое разг. аптыраған,
ҡаушаған, ҡаушап (аптырап, юғалып) ҡалған; 
оторопелый вид аптыраған ҡиәфәт

о т о р о п ё т ь  сов.; разг. аптырау, ҡаушау, 
аптырап (ҡаушап, юғалып) ҡалыу

бТОРОПЬ ж; разг. аптырау, ҡаушау; наво 
дйть оторопь ҡаушау һалыу, ҡаушатыу

ОТОРОЧИТЬ сов. что әҙепләү, ҡырпыулау, 
ҡаймалау, ҡырпыу (ҡайма, таҫма) тотоу; оторо
чить костюм мёхом костюмды тире менән ҡыр
пыулау

О ТО РбЧ КА  ж (из меха) ҡырпыу; (из 
ткани) әҙеп, ҡайма, таҫма

ОТОСЛАТЬ сов. кого-что 1. ебәреү; ото
слать письмо хат ебәреү 2. (велеть уйти) ебә
реү, сығырға ҡушыу, сығарып ебәреү; ото
слать машину машина ебәреү 3. (предложитъ 
обратиться куда-л.) күрһәтеү, тоҫҡау, кәңәш 
биреү

ОТОСПАТЬСЯ сов. туйғансы йоҡлау, йоҡо 
туйҙырыу, йоҡо туйыу

ОТОЩАТЬ сов.; разг. ябығыу, ныҡ арыҡла
ныу, һөлдәгә тороп ҡалыу 

ОТПАДАТЬ несов. отпасть 
ОТПАИВАТЬ I несов. отпойть 
ОТПАИВАТЬ II несов. см. отпаять 
ОТПАИВАТЬСЯ несов. 1. см. отпаяться 

2. страд, от отпаивать II
ОТПАРИВАТЬ несов. см. отпарить 
ОТПАРИРОВАТЬ сов. что; прям., перен. 

юҡҡа сығарыу, кире ҡағыу; отпарировать удар 
һуғыуҙы кире ҡағыу; отпарировать возражение 
әйткәнде кире ҡағыу, ҡапма-ҡаршы әйтешеү 

ОТПАРИТЬ сов. что; разг. 1. (отутюжитъ) 
(еүеш сепрәк аша) үтекләү 2. (размягчитъ па
ром) парлап ҡуптарып алыу

ОТПАРЫВАТЬ несов. см. отпороть 
ОТПАРЫВАТЬСЯ несов. 1. см. отпороться

2. страд, от отпарывать 
ОТПАСТЬ сов. 1. (отделиться) ҡубыу, ҡу

бып төшөү, өҙөлөп (ҡойолоп) төшөү 2. перен., 
книжн. айырылыу, төшөп ҡалыу, сығыу; от
пасть от организации ойошманан төшөп ҡалыу
3. (утратитъ смысл) көсөн юғалтыу, юҡҡа сы
ғыу; обвинение отпало ғәйепләү юҡҡа сыҡты
4. (пройти, исчезнуть) бөтөү; желание отпало 
теләк бөттө

ОТПАЙТЬ сов. что иретеп алыу (төшөрөү); 
отпаять носик чайника сәйгүндең моронон ире
теп алыу

ОТПАЙТЬСЯ сов. иреп төшөү (ҡубыу) 
ОТПЕВАНИЕ с; церк. йыназа, йыназа уҡыу 

(христиан дине буйынса)
о т п е в Ат ь  несов. см. отпёть 2 
ОТПЕРЁТЬ сов. что асыу, асып ебәреү; от

переть замок йоҙаҡты асыу
ОТПЕРЁТЬСЯ сов. 1. асылыу, асылып ки

теү; дверь отперлась ишек асылып китте 2. разг. 
таныу, баш тартыу, инҡар итеү; отпереться от 
своих слов үҙ һүҙҙәреңдән баш тартыу 
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ОТПОТЕТЬ
ОТПЁТЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от отпеть 

2. прил.; разг. бөткән, өмөтһөҙ, сигенән сыҡҡан; 
отпетый человек бөткән кеше

ОТПЁТЬ сов. 1. что и без доп. (кончить 
петь) йырлап (һайрап, ҡысҡырып) туҡтау, 
йырлап (һайрап) бөтөү 2. кого; церк. йыназа 
уҡыу

ОТПЕЧАТАТЬ сов. что 1. (закончитъ печа
тание) баҫтырып бөтөрөү (сығарыу) 2. фото. 
фотокарточка эшләү 3. (оставитъ отпечаток) 
эҙ ҡалдырыу 4. что (сняв печать, открытъ) 
мисәтен алып (ватып) асыу; отпечатать кабинет 
кабинетты мисәтен алып асыу

ОТПЕЧАТАТЬСЯ сов. эҙ ҡалыу; на дороге 
отпечатались следы чьи-л. кемдеңдер юлда аяҡ 
эҙҙәре ҡалған

ОТПЕЧАТОК м 1. эҙ; отпечатки пальцев
бармаҡ эҙҙәре 2. чего; перен. эҙ, әҫәр, йоғонто, 
тәьҫир; накладывать отпечаток йоғонто яһау; от
печаток заброшенности ташландыҡ (ташланған
лыҡ) эҙе

ОТПЕЧАТЫВАТЬ несов. см. отпечатать 
ОТПЕЧАТЫВАТЬСЯ несов. 1. см. отпе

чататься 2. страд, от отпечатывать 
ОТПИВАТЬ несов. см. отпить 
ОТПИЛИВАТЬ несов. см. отпилить 
ОТПИЛИТЬ сов. что бысып алыу (төшөрөү, 

ташлау)
ОТПИРАТЕЛЬСТВО с таныу, баш тартыу, 

инҡар итеү, кире ҡағыу
ОТПИРАТЬ несов. см. отпереть 
ОТПИРАТЬСЯ несов. 1. см. отпереться 

2. страд, от отпирать
ОТПИСАТЬ сов. что; уст. 1. (завещать) 

мираҫ итеп ҡалдырыу, васыят итеү 2. (ото
брать) тартып алыу, алыу; отписать имение в 
казну имениены ҡаҙнаға алыу

ОТПИСАТЬСЯ сов.; разг. формаль яуап яҙыу 
ОТПИСКА ж формаль яуап 
ОТПИСЫВАТЬ несов. см. отписать 
ОТПИСЫВАТЬСЯ несов. 1. см. отписаться 

2. страд, от отпйсывать
ОТПИТЬ сов. что, чего (выпитъ немного) әҙ 

генә эсеү, бер аҙ эсеп алыу
ОТПИХИВАТЬ несов. см. отпихнуть 
ОТПЙХИВАТЬСЯ несов. 1 .см . отпихнуться 

2. страд, от отпйхивать
ОТПИХНУТЬ сов. кого-что; разг. әтеү, этә

реү, этеп (этәреп) ебәреү, төртөп ебәреү; отпих
нуть лодку от берега кәмәне ярҙан этеп ебәреү 

ОТПИХНУТЬСЯ сов. разг. этелеү, этәрелеү, 
этәрелеп китеү; отпихнуться веслом ишкәк 
менән этәрелеп китеү

ОТПЛАТА ж см. отплатить 
ОТПЛАТИТЬ сов. 1. кому, чем яуап ҡайта

рыу (биреү), түләү; отплатйть добром за добро 
яҡшылыҡҡа яҡшылыҡ менән яуап ҡайтарыу

2. кому (отомститъ) үс алыу, үс ҡайтарыу ♦ 
отплатйть той же монетой ашҡа аш, ташҡа таш 
менән ҡайтарыу; шундай уҡ яуап ҡайтарыу 

ОТПЛАЧИВАТЬ несов. см. отплатйть 
ОТПЛЕВЫВАТЬ несов. см. отплюнуть 
ОТПЛЁВЫВАТЬСЯ несов.; разг. 1. төкөрө

нөү 2. страд, от отплёвывать
ОТПЛЁСКИВАТЬ несов. см. отплеснуть 
ОТПЛЕСНУТЬ сов. 1. (откатиться на

зад — о воде, волне) кире китеү, сигенеү, кире 
сәсрәү 2. что, чего; разг. (плеснув, отлить) 
түгә төшөү, түгеп кәметә төшөү, түгеп кәметеү 

ОТПЛЫВАТЬ несов. см. отплыть 
ОТПЛЫТИЕ с йөҙөп китеү, китеү, ҡуҙғалып 

китеү; отплытие корабля караптың ҡуҙғалып 
китеүе

ОТПЛЫТЬ сов. 1. йөҙөп китеү, китеү; от
плыть от берега ярҙан йөҙөп китеү 2. (о судах) 
китеү, ҡуҙғалып китеү; корабль отплыл ночью 
карап төндә ҡуҙғалып киткән

ОТПЛЮНУТЬ сов. что и без доп.; разг. 
төкөрөү

ОТПЛЯСАТЬ сов.; разг. 1. что (сплясать) 
бейеп алыу 2. без доп. (кончитъ плясать) 
бейеүҙән туҡтау, бейеп туҡтау 3. что (утомитъ 
пляской) бейеп арытыу, талдырыу; отплясать 
все ноги бейеп аяҡтарҙы талдырыу

ОТПЛЙСЫВАТЬ несов. 1. см. отплясать 3; 
2. разг. (бик бирелеп, дәртләнеп) бейеү

бТПОВЕДЬ ж шелтәле яуап, ҡырҡа яуап; 
дать резкую отповедь ҡырҡа яуап биреү

ОТПОИТЬ сов. кого-что 1. (кончитъ поить) 
эсереп бөтөрөү, эсереү; отпоить коров һыйыр
ҙарҙы эсереү 2. (выраститъ на жидкой пище, 
молоке) имеҙеп (эсереп) үҫтереү; отпоить телён
ка быҙауҙы имеҙеп үҫтереү 3. разг. (вылечить) 
эсереп һауыҡтырыу (сәләмәтләндереү); отпойть 
кумысом ҡымыҙ эсереп һауыҡтырыу

ОТПОЛАСКИВАТЬ несов. см. отполоскать 1 
ОТПОЛЗАТЬ несов. см. отползти 
ОТПОЛЗТИ сов. шыуышыу, үрмәләп (шыу

ышып) китеү
ОТПОЛИРОВАТЬ сов. что ялтыратыу, ял

тыратып сығыу, шымартыу
ОТПОЛИРОВЫВАТЬ несов. см. отполировать
ОТПОЛОСКАТЬ сов.; разг. 1. что сайҡап 

алыу, сайҡау 2. что и без доп. (кончитъ полос
кать) сайҡап бөтөрөү (бөтөү)

О ТП бР м отпор, кире ҡағыу; дать отпор аг
рессорам агрессорҙарға отпор биреү

ОТПОРбТЬ сов. что һүтеү, һүтеп алыу 
(ташлау); отпороть рукав еңде һүтеп алыу

ОТПОРбТЬСЯ сов. һүтелеү, һүтелеп сығыу 
(төшөү)

ОТПОТЕВАТЬ несов. см. отпотёть
ОТПОТЁТЬ сов.; разг. быуланыу, парланыу, 

тирләү; стекло отпотело быяла быуланған 
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ОТПОЧКОВАТЬСЯ
ОТПОЧКОВАТЬСЯ сов. 1. биол, бөрөнән 

үрсеп китеү, бөрөләнеп айырылып сығыу 2. пе- 
рен. бер бөтөндән айырылып яһалыу (сығыу) 

ОТПОЧКОВЫВАТЬСЯ несоө. см. отпоч 
коваться

ОТПРАВИТЕЛЬ м и ОТПРАВЙТЕЛЬНИ
ЦА ж ебәреүсе, оҙатыусы; отправйтель груза 
йөк ебәреүсе

ОТПРАВИТЬ сов. кого-что ебәреү, һалыу, 
оҙатыу; отправить кнйги почтой почта аша китап 
һалыу; отправить теплоход теплоход ебәреү ♦ 
отправить в рот ауыҙға һалыу; отправить на тот 
свет теге донъяға оҙатыу

ОТПРАВИТЬСЯ сов. 1. китеү, китеп барыу, 
сығыу; отправиться в путь юлға сығыу 
2. ҡуҙғалып китеү; поезд уже отправился поезд 
ҡуҙғалып киткән инде ♦ отправиться на тот свет 
теге донъяға китеү (цлец)

ОТПРАВКА ж см. отправить — отправлять 1, 
отправиться; отправка груза йөк ебәреү

ОТПРАВЛЕНИЕ I с 1. см. отправить, от
правиться; отправление поезда поездың ҡуҙға 
лып китеүе 2. (почтовое) ебәрелгән әйбер; за
казное отправление заказ менән ебәрелгән 
нәмә

ОТПРАВЛЕНИЕ II с эшмәкәрлек; естествен
ное отправление организма организмдың тәбиғи 
эшмәкәрлеге

ОТПРАВЛЙТЬ несов. 1. см. отправить
2. что\ офиц. (выполнятъ, осуществлять) баш
ҡарыу, алып барыу, үтәү; отправлять обязанно
сти секретаря секретарлыҡ вазифаһын үтәү 

ОТПРАВЛЙТЬСЯ несов. 1. см. отправиться 
2. от чего\ перен. (исходитъ) -дан/-дән сығып 
эш итеү, -ға/-гә таянып эшләү (эш итеү); от
правляться от проверенных данных тикше 
релгән мәғлүмәттәргә таянып эш итеү 3. страд, 
от отправлять

ОТПРАВНОЙ, -ая, -ое 1. ебәреү (оҙатыу, ки
теү) ...ы; отправной пункт груза йөк ебәреү 
пункты 2. нигеҙ итеп алынған, башланғыс; от
правная мысль нигеҙ итеп алынған фекер

ОТПРАЗДНОВАТЬ сов. 1. что байрам итеү 
(үткәреү) 2. разг. (кончитъ праздновать) бай
рам итеп бөтөү

ОТПРАШИВАТЬСЯ несов. см. отпроситься
ОТПРОСЙТЬСЯ сов. рөхсәт алып (һорап) 

китеү; отпросйться с работы эштән һорап китеү 
ОТПРЫГИВАТЬ несов. см. отпрыгнуть 
ОТПРЬІГНУТЬ сов. 1. һикереү, ырғыу, һике

реп (ырғып) китеү; отпрыгнуть в сторону ситкә 
һикереү 2 . ҡаҡлығыу, ҡаҡсыу, ҡаҡлығып (ҡаҡ
сып) китеү; мяч отпрыгнул от стены туп стена
нан ҡаҡлығып китте

ОТПРЫСК м 1. бот. үҫенте, үренте 2. пе
рен., upon, (потомок) нәҫел, тоҡом 

о т п р я г Ат ь  несов. см. отпрячь

ОТПРЙНУТЬ сов. тайпылыу, ялтаныу, артҡа 
(ситкә) һикереү; отпрянуть от окна тәҙрәнән 
ситкә һикереү

ОТПРЯЧЬ сов. кого-что туғарыу; отпрячь 
лошадь ат(ты) туғарыу

ОТПРЯЧЬСЯ сов. туғарылыу 
ОТПУГИВАТЬ несов. см. отпугнуть
ОТПУГНУТЬ сов. кого-что 1. ҡурҡытыу, 

ҡурҡытып ебәреү, өркөтөү; отпугнуть ворону 
ҡарғаны ҡурҡытып ебәреү 2. перен. ҡурҡытыу, 
(үҙеңдән) ситләштереү

ОТПУСК зг 1. см. отпустить 1, 4, 7, 8, 10, 11;
отпуск товаров тауарҙар ебәреү 2. ял, отпуск; 
очередной отпуск сираттағы ял 3. тех. ҡайта
рыу; отпуск стали ҡоросто ҡайтарыу (ҡоросто 
эшкәртеп ватылыусанлыгын кәметец) 

ОТПУСКАТЬ несов. см. отпустить 
ОТПУСКНИК м отпускылағы кеше, ялдағы 

(ялға сығыусы) ир-ат; отпускница ж отпус
кылағы кеше, ялдағы (ялға сығыусы) ҡатын-ҡыҙ 

ОТПУСКНбЙ, -ая, -ое 1. ял ...ы, отпуск 
...ы; отпускное время ял ваҡыты 2. в знач. сущ. 
отпускные мн. (деньги) отпуск аҡсаһы 3. эк. (о 
ценах) һатыу ...ы; отпускные цены на товары 
тауарҙың һатыу хаҡы

ОТПУСТИТЬ сов. 1. кого-что (разрешить 
идти) ебәреү, ҡайтарыу, китергә (ҡайтырға) 
рөхсәт итеү; отпустйть рабочих эшселәрҙе ҡай
тарыу 2. кого-что (освободить) сығарып ебә
реү, ебәреү, азат итеү; отпустйть птйчку из 
клетки ҡошто ситлектән сығарып ебәреү 3. что 
(перестать держать) ыскындырыу; отпустйть 
руку ҡулды ыскындырыу 4. что (ослабить) бу
шатыу, бушата төшөү; отпустйть ремень ҡайыш
ты бушатыу 5. безл. (о боли) ебәреү, кәмеү, 
әҙәйеү; голову отпустйло башты ебәрҙе 6. что 
үҫтереү, еткереү, ебәреү; отпустйть усы мыйыҡ 
ебәреү 7. что (выдать) ебәреү, һатыу; отпус
тйть товар тауар ебәреү 8. что (ассигновать, 
предоставить) ебәреү, биреү; отпустйть сред
ства на образование мәғарифҡа аҡса биреү
9. что\ разг. ыскындырыу, әйтеп һалыу; отпус
тйть шутку шаян һүҙҙәр ыскындырыу 10. что 
ярлыҡау, кисереү, ғәфү итеү; отпустйть грехй 
гөнаһтарҙы ярлыҡау 11. что\ спец, (наточить) 
тапау, үткерләү; отпустйть кбсу салғы тапау 
12. что; тех. ҡайтарыу; отпустйть сталь ҡорос
то ҡайтарыу

ОТПУЩЁНИЕ с ярлыҡау, ғәфү итеү, кисе
реү; отпущение вины ғәйепте кисереү ♦ козёл 
отпущения ғәйепһеҙҙән-ғәйепле, башҡаларҙың 
ғәйебе япһарылған кеше

ОТРАБАТЫВАТЬ несов. см. отработать 
ОТРАБОТАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от от

работать 2. прил. (использованный) файҙала
нылған, ҡулланылған; отработанный пар фай
ҙаланылған пар



ОТРЕЗАТЬ
ОТРАБбТАТЬ сов. 1. что и без доп. (возме

стить трудом) эшләп түләү, (бурысты) эш 
менән түләү 2. что (проработать какое-л. вре
мя) эшләү, эшләп үткәреү 3. без доп.; разг. 
(кончить работать) эште бөтөрөү, эштән туҡ
тау; я отработал мин эште бөтөрҙөм 4. что и без 
доп.; перен., разг. (износиться) эштән сығыу, 
яраҡһыҙланыу, туҙыу 5. что эшкәртеп (эшләп) 
еткереү (бөтөү); отработать пьёсу пьесаны 
эшләп бөтөү 6. что (яҡшы итеп) өйрәнеү, үҙ
ләштереү; отработать повороты боролмаларҙы 
яҡшы итеп өйрәнеү

ОТРАБбТКА ж 1. см. отработать 1, 5, 6; 
2. мн. отработки; ист. эшләп ҡайтарыу (крәҫ
тиәндәрдең ҡуртымга алышан ер, бурыс һ.б. 
осоп алпауытҡа йәки кулакка эшләце) 

ОТРАВА ж ағыу, зәһәр 
ОТРАВЙТЕЛЬ м ағыулаусы 
ОТРАВИТЬ сов. 1. кого-что ағыулау, ағыу

лап үлтереү 2. что (примешать отраву) ағыу
лау, ағыу һалыу, ағыу ҡушыу; отравйть мышья
ком мышаяҡ менән ағыулау 3. кого-что; перен. 
ағыулау, зарарлау, томалау; отравйть сознание 
чьё-л. кемдеңдер аңын томалау 4. что; перен. 
боҙоу, йәмен (хозурын) ебәреү; отравйть хо
рошее настроение яҡшы кәйефте боҙоу

ОТРАВИТЬСЯ сов. 1. (принять яд) ағыу 
эсеү, ағыу эсеп үлеү 2. ағыуланыу; отравйться 
газом газ менән ағыуланыу

ОТРАВЛЕНИЕ с см. отравйть 1—3 — отрав
лять, отравйться — отравляться 

ОТРАВЛЙТЬ несов. см. отравйть 
ОТРАВЛЙТЬСЯ несов. 1. см. отравйться 

2. страд, от отравлять
ОТРАВЛЙЮЩИЙ, -ая, -ее прич. от отрав

лять ♦ отравляющие вещества ағыулай торған 
матдәләр

ОТРАДА ж ҡыуаныс, шатлыҡ, һөйөнөс, 
кинәнес

ОТРАДНЫЙ, -ая, -ое ҡыуаныслы, шатлыҡ
лы, һөйөнөслө, кинәнесле; отрадное явление 
ҡыуаныслы хәл

ОТРАЖАТЕЛЬ м; тех. ҡайтарғыс, сағыл
дырғыс {прибор); зеркальный отражатель
көҙгөлө сағылдырғыс

ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое спец. 1. ҡайта
рыу ...ы, сағылдырыу ...ы, ҡайтарғыс, сағыл
дырғыс; отражательная способность сағылды
рыу һәләте 2. ҡайтара (сағылдыра) торған; отра
жательный инструмент сағылдыра торған ҡо
рамал

ОТРАЖАТЬ несов. см. отразйть 
ОТРАЖАТЬСЯ несов. 1. см. отразйться 

2. страд, от отражать
ОТРАЖЕНИЕ с  1. отразйть отражать, от 

разйться; отражение звука тауыштың яңғырап 
кире ҡайтыуы 2 . сағылыу, кәүҙәләнеү, сағылыш,

кәүҙәләнеш, сағылдырыу, кәүҙәләндереү; отра
жение жйзни в искусстве сәнғәттә тормоштоң 
кәүҙәләнеүе; отражение эпохи дәүер(ҙең) са
ғылышы

ОТРАЗИТЬ сов. 1. кого-что; в разн. знач. 
кире ҡағыу, кире ҡайтарыу; отразйть атаку 
һөжүмде кире ҡағыу (ҡайтарыу); отразйть обви
нение ғәйепләүҙе кире ҡағыу 2. что (о гладкой 
поверхности) сағылдырыу, күрһәтеү 3. кого- 
что кәүҙәләндереү, сағылдырыу, һүрәтләү, тасу
ирлау; отразйть действйтельность ысынбар 
лыҡты сағылдырыу

ОТРАЗИТЬСЯ сов. 1. сағылыу; в воде отра 
зйлся лунный свет һыуҙа ай яҡтыһы сағылды 
2. күренеү, сағылыу; на его лице отразйлось
удовольствие уның йөҙөндә ҡәнәғәтләнеү сағыл
ды 3. на ком-чём тәьҫир итеү, йоғонто яһау; от
разйться на здоровье сәләмәтлеккә тәьҫир итеү
4. сағылыу; в романе отразйлись впечатления 
детства романда балалыҡ тәьҫораттары сағылған 

ОТРАПОРТОВАТЬ сов. о чём рапорт биреү 
ОТРАСЛЕВбЙ, -ая, -ое тармаҡ ...ы, тармаҡ 

буйынса ...ы; отраслевое совещание тармаҡ 
буйынса кәңәшмә

бТРАСЛЬ ж 1. тармаҡ; важнейшие отрасли 
народного хозяйства халыҡ хужалығының 
мөһим тармаҡтары 2. у cm. йәш үҫенте 3. у cm. 
нәҫел, нәҫел тармағы, тоҡом 4. у cm. тау тармағы 

ОТРАСТАТЬ несов. см. отрастй 
ОТРАСТИ сов. үҫеү, үҫеп етеү 
ОТРАСТИТЬ сов. что үҫтереү, ебәреү, етке

реү; отрастйть бороду һаҡал үҫтереү; отрастйть 
ногти тырнаҡ еткереү

ОТРАЩИВАТЬ несов. см. отрастйть 
ОТРЁБЬЕ с собир. 1. уст. (отбросы) ҡал

дыҡ-боҫтоҡ, ташландыҡ 2. перен. әҙәм аҡтыҡта
ры, ҡәбәхәттәр; фашйстское отребье фашист 
ҡәбәхәттәре

ОТРЕГУЛЙРОВАТЬ сов. что рәтләү, рәтләп 
ебәреү, ипкә килтереү, ипләү, көйләү, яйға һа
лыу; отрегулйровать тормоза тормозды рәтләп 
ебәреү

ОТРЕДАКТИРОВАТЬ сов. что редактор
лау, редакторлап сығыу

ОТРЁЗ м 1. см. отрезать 1, 2 — отрезать
2. киҫәк, тауар; отрез на платье күлдәклек тау
ар 3. спец, (срез) киҫем, киҫелеш, киҫелгән 
урын

ОТРЁЗАТЬ сов. 1. что, чего (разрезать) 
ҡырҡыу, ҡырҡып алыу 2. что, чего (отделить 
межеванием) ҡырҡып (бүлеп) биреү, ер бүлеү
3. кого-что; перен. ябыу, ҡалдырмау, бүлеү; от
резать путь к отступлению сигенеү юлын ябыу
4. что; спец, (отпилить) ҡырҡып төшөрөү; от
резать доску таҡтаны ҡырҡып төшөрөү 5. что и 
без доп.; разг. (резко ответить) ҡырт киҫеү, 
ҡырҡа яуап биреү
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ОТРЕЗАТЬ
ОТРЕЗАТЬ несов. см. отрезать 
ОТРЕЗВЁТЬ сов; прям., перен. айныу, ай

нығыу
ОТРЕЗВЙТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое айнытҡыс, ай 

ныта торған; отрезвительный напиток айныта 
торған эсемлек

ОТРЕЗВИТЬ сов. кого-что; прям., перен. 
айнытыу, айныҡтырыу; критика отрезвила его 
тәнҡит уны айнытты

ОТРЕЗВИТЬСЯ сов.; прям., перен. айныу, 
айнығыу

ОТРЕЗВЛЁНИЕ с см. отрезвить — отрезв
лять, отрезвиться

ОТРЕЗВЛЙТЬ несов. см. отрезвйть 
ОТРЕЗВЛЙТЬСЯ несов. 1. см. отрезвйться 

2. страд, от отрезвлять
ОТРЕЗН бЙ , -ая, -ое 1. киҫмә, киҫелмә; от

резной талон киҫмә талон 2. киҫелмәле, билле; 
платье с отрезной талией билле күлдәк 3. киҫ 
кес, киҫә торған; отрезной станок киҫкес 
станок

ОТРЁЗОК м 1. (небольшой отрезанный ку
сок чего-л.) киҫәк, ҡырҡым, ҡырҡынды 
2. (частъ чего-л. целого) өлөш, арауыҡ, ара; от
резок времени ваҡыт арауығы; отрезок дороги 
юлдың бер өлөшө 3. мат. киҫем 4. мн. отрезки; 
ист. киҫенте

ОТРЕКАТЬСЯ несов. см. отречься 
ОТРЕКОМЕНДОВАТЬ сов. см. рекомен

довать
ОТРЕКОМЕНДОВАТЬСЯ сов. исемен әй

теү, танышыу
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ сов. что ремонтлау, 

ремонт яһау (үткәреү), ремонтлап бөтөрөү, 
төҙәтеү

ОТРЕПЕТИРОВАТЬ сов. что өйрәнеү, өй
рәнеп алыу, репетиция яһау; отрепетировать 
роль ролде (репетиция яһап) өйрәнеү

ОТРЁПЬЕ с собир. и ОТРЁПЬЯ мн.; разг. 
(лохмотья) иҫке-моҫҡо, сепрәк-сапраҡ, алам- 
һолам

ОТРЕЧЁНИЕ с 1. см. отречься — отре
каться 2. (документ) ваз кисеү (баш тартыу) 
ҡағыҙы (цҙенең хоҡуҡтарынан)

ОТРЁЧЬСЯ сов. от кого-чего (отказаться) 
ваз кисеү, баш тартыу, таныу; отречься от сво
его произведения үҙ әҫәренән баш тартыу ♦ от
речься от престола тәхеттән баш тартыу 

ОТРЕШАТЬ несов. см. отрешить 
ОТРЕШАТЬСЯ несов. 1. см. отрешйться 

2. страд, от отрешать
ОТРЕШЁННОСТЬ ж битарафлыҡ, ситләш

кәнлек; отрешённость от окружающего мйра 
тирә-яҡ мөхиттән ситләшкәнлек

ОТРЕШЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от отре 
шйть 2. прил. битараф, ситләшкән; отрешённый 
взгляд битараф ҡараш

ОТРЕШИТЬ сов. кого; уст. урынынан 
сығарыу, бушатыу; отрешйть от должности ва
зифанан бушатыу

ОТРЕШИТЬСЯ сов.; книжн. (отказаться, 
освободиться) ҡотолоу, ваз кисеү

ОТРИЦАНИЕ с 1. см. отрицать 2. филос. 
инҡар, инҡар итеү 3. грам. юҡлыҡ; формы от
рицания юҡлыҡ формалары

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. кире, тиҫ
кәре, ҡаршы; отрицательный ответ кире яуап 
2. мат. тиҫкәре; отрицательное число тиҫкәре 
һан 3. физ. кире; отрицательный заряд кире за
ряд 4. насар; отрицательная характерйстика 
насар характеристика (ҡылыҡһыр) 5. (исходя
щий из отрицания чего-л.) инҡар итеүгә ҡо
ролған; отрицательный метод инҡар итеүгә ҡо
ролған ысул

ОТРИЦАТЬ несов. 1. что и без доп. (не со
глашаться с чем-л.) иҫәпләшмәү, иҫәпкә алмау 
2. что (отвергать) инҡар итеү, танымау, кире 
ҡағыу; отрицать успехи чьи-л. берәйһенең 
уңыштарын инҡар итеү

ОТРбГ м; геогр. армыт; отроги гор тау ар
мыттары

бТРО ДУ  нареч.; разг. һис бер, ғүмерҙә, бер 
ваҡытта ла, һис бер ваҡытта, һис ҡасан да; 
отроду здесь не бывал ғүмерҙә бында булға
ным юҡ

ОТРбДЬЕ с 1. разг. (с оттенком пренебре
жения) тыумаса, быуын, нәҫел-нәсәп 2. (бран
ное слово) шайтан заты, әҙәм аҡтығы 3. с.-х. 
тоҡом төрө

ОТРбЕК м; пчел, бала күс, яңы күс 
ОТРОИТЬ сов. кого-что; пчел, күс айырыу 
ОТРОИТЬСЯ сов.; пчел, күс айырылып 

сығыу
бТ РО К  м; у cm. йәш үҫмер 
ОТРбСТОК м 1. бот. (молодой побег) үрен

де, үҫенте 2. анат. үҫенте; отросток слепой 
кишкй һуҡыр эсәк үҫентеһе

бТРОЧЕСКИЙ, -ая, -ое йәш үҫмер ...ы, 
үҫмерлек ...ы, үҫмер саҡ ...ы; отроческие годы 
үҫмерлек йылдары

бТРОЧЕСТВО с; книжн. үҫмерлек, үҫмерлек 
осоро, үҫмер саҡ

бТ РУ Б  м; ист. отруб (Рәсәйҙә 1906 — 16 йй. 
йәмәгәт еренән крәҫтиәндәргә общинанан сыҡ
ҡанда хосуси милеккә бирелгән ер)

О ТР^Б м ҡырҡым (ағастың ҡырҡылған 
урыны)

ОТРУБАТЬ несов. см. отрубйть
бТРУ БИ  только мн. көрпә, кәбәк 
ОТРУБИТЬ сов. 1. что сабып өҙөү, сабып 

(ҡырҡып) ташлау (төшөрөү); отрубйть сук бо
таҡты сабып ташлау 2. что и без доп.; разг. 
(резко ответить) ҡырт киҫеү, ҡырт киҫеп 
әйтеү, ҡырҡа яуап биреү



ОТСЕЯТЬ
ОТРУБН бЙ, -ая, -ое ист. отруб ...ы; отруб

ное хозяйство отруб хужалығы
бТРУБНЫ Й, -ая, -ое с.-х. көрпә ...ы; отруб

ный корм көрпә аҙығы
ОТРУГАТЬ сов. кого-что әрләү, тиргәү, 

әрләп (тиргәп) ташлау
ОТРЫВ м см. оторвать 1, 4 — оторваться; 

айырылыу; отрыв от действйтельности ысын 
барлыҡтан айырылыу ♦ без отрыва от произ
водства эшләгән көйөнә, эшләп йөрөп 

ОТРЫВАТЬ I несов. см. оторвать 
о т р ы в а т ь  i i  несов. см. отрыть 
ОТРЫВАТЬСЯ несов. 1. см. оторваться 

2. страд, от отрывать I
ОТРЫВИСТОСТЬ ж өҙөк-өҙөк булыу 
ОТРЫВИСТЫЙ, -ая, -ое өҙөк-өҙөк, өҙөп- 

өҙөп, бүлеп-бүлеп; отрывистый звук өҙөк-өҙөк 
ѳн; отрывистая речь өҙөп-өҙөп һөйләү

ОТРЫ ВНбЙ, -ая, -ое өҙмәле, йыртмалы; от
рывной талон йыртмалы талон; отрывной кален
дарь йыртмалы календарь

ОТРЫВОК м өҙөк, өҙөмтә, өлөш; отрывок из 
романа романдан өҙөк

ОТРЫВОЧНЫЙ, -ая, -ое өҙөк-өҙөк, өҙөк- 
йыртыҡ, ярты-йорто, тулы булмаған, бәйләнеш
һеҙ; отрывочные сведения тулы булмаған мәғлү
мәттәр; отрывочные фразы өҙөк-өҙөк фразалар 

ОТРЫГИВАТЬ несов. см. отрыгнуть 
ОТРЫГИВАТЬСЯ несов. 1 .см . отрыгнуться 

2. страд, от отрыгивать
ОТРЫГНУТЬ сов. что, чего; разг. кикереү, 

кикереп сығарыу
ОТРЫГНУТЬСЯ сов.; разг. кикереп сыға

рылыу
ОТРЬІЖКА ж кикереү
ОТРЫТЬ сов. 1. кого-что (вырытъ) ҡаҙып 

(соҡоп) алыу (сығарыу) 2. кого-что; перен., 
разг. (разыскать) эҙләп табыу 3. что\ әоен. 
ҡаҙыу; отрыть окоп окоп ҡаҙыу

ОТРЙД м; в разн. знач. отряд; десантный от
ряд десантсылар отряды; геблого-развёдыва- 
тельный отряд эҙләнеүсе геологтар отряды; от
ряд грызунов зоол. кимереүселәр отряды

ОТРЯДИТЬ сов. кого-что ебәреү; отрядйть 
бойцов в разведку һуғышсыларҙы разведкаға 
ебәреү

ОТРЙДНЫЙ, -ая, -ое отряд ...ы; отрядный 
сбор отряд йыйылышы

о т р я ж а т ь  несов. см. отрядйть 
ОТРЙХИВАТЬ несов. см. отряхнуть 
ОТРЙХИВАТЬСЯ несов. 1 .см . отряхнуться 

2. страд, от отряхивать
ОТРЯХНУТЬ сов. что ҡағыу, һелкеү, ҡағып 

(һелкеп) алыу (төшөрөү); отряхнуть пыль с пла
ща плащтың саңын ҡағыу

ОТРЯХНУТЬСЯ сов. ҡағыныу, ҡағынып 
алыу

ОТСАДИТЬ сов. 1. кого-что (посадитъ от
дельно) айырым ултыртыу; отсадить шалуна 
шаянды айырым ултыртыу 2. кого (животное) 
айырып ҡуйыу, айырым урынлаштырыу 3. что 
(растение) күсереп ултыртыу, айырып алып ул
тыртыу; отсадйть молодые дубкй йәш имәндәрҙе 
күсереп ултыртыу

о т с Ад к а  ж см. отсадйть 2, 3 
ОТСАЖИВАТЬ несов. см. отсадйть 
ОТСАЖИВАТЬСЯ несов. см. отсесть 
ОТСАЛЮТОВАТЬ сов. салют биреү 
ОТСАСЫВАТЬ несов. см. отсосать 1, 2 
бТСВЕТ и уст. ОТСВЁТ м яҡтылыҡ сағы

лышы, сағылған яҡтылыҡ, ут шәүләһе; отсвет 
луны айҙан сағылған яҡтылыҡ

ОТ СВЁЧИВАТЬ несов. яҡтылыҡ сағылды
рыу, яҡты төшөү

ОТ СЕБЙТИНА ж; разг. 1. (слова) кеше 
һүҙенә үҙеңдән өҫтәлгән һүҙҙәр 2. (поступки, 
действия) үҙ белдеге менән эшләнгән эш- 
ҡылыҡ

ОТСЁВ м 1. см. отсеять 1, 2 — отсевать — 
отсеивать; отсев учащихся уҡыусыларҙың 
уҡыуҙан төшөп ҡалыуы 2. (то, что отсеяно, 
отсеялось) иләк аҫты (ҡалдығы)

ОТСЕВАТЬ несов. см. отсеять 1 
ОТСЕВАТЬСЯ несов. 1. см. отсеяться 1; 

2. страд, от отсевать
ОТСЁВКИ только мн. иләк аҫты (ҡалдығы), 

иләктә ҡалған нәмә
ОТСЁИВАТЬ несов. см. отсеять 1, 2 
ОТ СЁИВАТЬСЯ несов. 1 .см . отсеяться 1,2;  

2. страд, от отсеивать
ОТСЁК м бүлек, бүлмә (самолётта, карап

та Һ.б.)', отсек вагона вагон бүлеге 
ОТСЕКАТЬ несов. см. отсечь 
ОТСЕЛИТЬ сов. кого-что күсереү, күсереп 

ултыртыу (урынлаштырыу)
ОТСЕЛИТЬСЯ сов. күсеү, күсеп ултырыу 

(урынлашыу)
ОТСЕЛЙТЬ несов. см. отселйть 
ОТСЕЛЙТЬСЯ несов. 1. см. отселйться 

2. страд, от отселйть
ОТСЁСТЬ сов. (алыҫҡараҡ) күсеп ултырыу; 

отсесть от окна тәҙрәнән алыҫҡараҡ күсеп ул
тырыу

ОТСЕЧЁНИЕ с; книжн. см. отсечь — отсе
кать ♦ дать голову на отсечение башты киҫмәгә 
биреү

ОТСЁЧЬ сов. 1. что (отрубитъ) сабып 
(ҡырҡып) алыу, сабып (ҡырҡып) төшөрөү 2. ко
го-что; перен. ҡыйыу, киҫеү, бүлеп алыу, айы
рыу; отсечь подход подкреплений килеүсе 
өҫтәлмә көстәрҙе айырыу

ОТСЁЯТЬ сов. 1. что иләү, иләп айырыу; от
сеять сор сүпте иләп айырыу 2. кого-что; перен. 
һайлап алыу, иләктән үткәреү, һайлап сығарып



ОТСЕЯТЬСЯ
ташлау 3. что и без доп.; разг. сәсеүҙе тамам
лау, сәсеү эштәрен бөтөрөү

ОТСЁЯТЬСЯ сов. 1. иләнеү, иләнеп айыры
лыу; отруби отсеялись көрпә иләнеп айырылды 
(алынды) 2. перен. төшөп ҡалыу, тороп ҡалыу; 
часть учащихся отсеялась уҡыусыларҙың бер 
өлөшө төшөп ҡалған 3. разг. (окончитъ сев) 
сәсеүҙе тамамлау

ОТСИДЁТЬ сов. что 1. ипһеҙ (оҙаҡ) улты
рып ойотоу (талдырыу); отсидеть ногу (ипһеҙ 
ултырып) аяҡты ойотоу 2. разг. ултырыу, улты
рып үткәреү (уҙғарыу); отсидеть два часа в са
ду баҡсала ике сәғәт ултырыу 3. (отбытъ срок 
наказания) ултырып сығыу (төрмәлә)

о т с и д ё т ь с я  сов.; разг. ҡасып ултырып 
ҡалыу, (үҙен һаҡлап) ҡасып (йәшенеп) ҡалыу; 
отсидёться в палатке во время дождя ямғыр 
ваҡытында ҡасып палаткала ултырып ҡалыу 

ОТ СЙЖИВАТЬ несов. см. отсидеть 
ОТСЙЖИВАТЬСЯ несов. см. отсидёться 
ОТСКАБЛИВАТЬ несов. см. отскоблйть 
ОТСКАБЛИВАТЬСЯ несов. 1. см. отскоб

литься 2. страд, от отскабливать
ОТСКАКАТЬ сов. 1. (отъехать вскачь) са

бып үтеп китеү, саптырып ситкә китеү 2. разг. 
(кончитъ скакать) сабыуҙан (сабып) туҡтау 

ОТСКАКИВАТЬ несов. см. отскочйть 
ОТСКОБЛИТЬ сов. что ҡырып алыу (таш

лау, төшөрөү); отскоблйть краску буяуҙы 
ҡырып төшөрөү

ОТСКОБЛЙТЬСЯ сов. ҡырып алыныу (тө
шөрөлөү)

ОТСКОЧИТЬ сов. 1. (отодвинуться прыж
ком) ситкә һикереү (ташланыу), һикереп китеү 
2. (в обратном направлении) ҡаҡлығыу, ҡаҡ
сыу; мяч отскочйл от стены туп стенанан ҡаҡ
лыҡты 3. разг. (оторваться) өҙөлөп сығыу 
(төшөү); пуговица отскочйла төймә өҙөлөп 
төштө

ОТСКРЕБАТЬ несов. см. отскрестй
ОТСКРЕСТИ сов. что ҡырып алыу (тө

шөрөү)
ОТСЛАИВАТЬ несов. см. отслойть 
ОТСЛАИВАТЬСЯ несов. 1. см. отслойться 

2. страд, от отслаивать
ОТСЛОЁНИЕс 1 . см. отслойть, отслойться

2. (слой) (ултырған) ҡатлам
ОТСЛОИТЬ сов. что ҡатлау-ҡатлау итеп 

ҡуптарып алыу, ҡатлау-ҡатлау итеп ултыртыу; 
отслойть кору ҡабыҡты ҡатлау-ҡатлау итеп ҡуп
тарып алыу

ОТСЛОИТЬСЯ сов. ҡатлау-ҡатлау булып 
ҡубып төшөү, ҡатлау-ҡатлау булып төпкә ул
тырыу

ОТСЛУЖИТЬ сов. 1. что (проработать ка- 
кое-л. время) хеҙмәт итеү, эшләү 2. что; әоен. 
хәрби хеҙмәтте тултырып ҡайтыу 3. (износить

ся) иҫкереү, туҙыу, яраҡһыҙ хәлгә килеү 4. что; 
церк. ғибәҙәт ҡылып бөтөү, ғибәҙәтте тамамлау 

ОТСНЯТЬ сов. что; спец, төшөрөү, төшөрөп 
(бөтөү) алыу; отснять фильм фильм төшөрөп 
бөтөү

ОТСОВЕТОВАТЬ сов. кому и с неопр. кә
ңәш биреү (берәй нәмәне эшләмәҫкә), кире 
дүндереү; отсоветовать не ехать в город ҡалаға 
бармаҫҡа кәңәш биреү

ОТСОЕДИНИТЬ сов. что өҙөү; отсоединйть 
провод үткәргесте өҙөү

ОТСОЕДИНЙТЬ несов. см. отсоединйть
ОТСОРТИРОВАТЬ сов. что сорттарға айы

рыу (айырып ҡуйыу), һайлап алыу; отсортиро
вать пшенйцу бойҙайҙы сорттарға айырып 
ҡуйыу

ОТСОРТИРОВЫВАТЬ несов. см. отсор 
тировать

ОТСОСАТЬ сов. 1. что, чего һурып (имеү) 
алыу (эсеү), имеп сығарыу 2. что; тех. һурҙыр
тып алыу 3. без доп.; разг. (кончитъ сосать) 
имеп (һурып) бөтөү, имеүҙән (һурыуҙан) туҡтау 

ОТСОХНУТЬ сов. 1. ҡороу, ҡурылыу; ветка 
отсохла ботаҡ ҡороған 2. перен., разг. (о час
т ях тела) ҡороу; рука отсохла ҡул(ы) 
ҡороған

ОТСРОЧИВАТЬ несов. см. отсрочить
ОТСРбЧИТЬ сов. что 1. (перенести на 

более поздний срок) кисектереү; отсрочить 
сдачу экзаменов имтихан тапшырыуҙы ки
сектереү 2. (продлитъ срок) ваҡытын оҙай
тыу; отсрочить паспорт паспорттың ваҡытын 
оҙайтыу

О ТСРбЧКА ж см. отсрочить; отсрочка 
отъёзда китеүҙе кисектереү; отсрочка паспорта
паспорттың ваҡытын, йылын оҙайтыу

ОТСТАВАНИЕ С 1 . см. отставать 2. артта 
ҡалыу, артта ҡалғанлыҡ; ликвидйровать отста
вание артта ҡалыуҙы бөтөрөү

ОТСТАВАТЬ несов. см. отстать 
ОТСТАВИТЬ сов. 1. что (отодвинутъ) 

ситкә этәреү, ситкә алып ҡуйыу; отставить стул 
ултырғысты ситкә этәреп ҡуйыу 2. кого; уст. 
(уволитъ) (эштән) сығарыу, (хеҙмәттән) буша
тыу 3. кого; уст. (отдалитъ от себя) (үҙеңдән) 
ситләштереү ♦ отставить! туҡта!, туҡтағыҙ! (би
релгән команданы “цтәмәҫкә!”, “туҡтап то- 
рогоҙ!” мәғәнәһендә)

ОТСТАВКА ж отставка; выйти в отставку от
ставкаға сығыу ♦ отставка правйтельства
хөкүмәттең отставкаға китеүе

ОТСТАВЛЙТЬ несов. отставить 
ОТСТАВНОЙ, -ая, -ое 1. отставкаға сыҡҡан, 

отставкалағы ...ы; отставной офицер отставка
лағы офицер 2 . күсермәле, күсереп йөрөтмәле 
(ҡуймалы); отставная лестница күсермәле 
баҫҡыс



ОТСТРОИТЬ
ОТСТАИВАНИЕ I с см. отстаивать I; от

стаивание своих прав үҙеңдең хоҡуҡтарыңды 
яҡлау

ОТСТАИВАНИЕ II с см. отстояться; от
стаивание воды һыуҙың тоноуы

ОТСТАИВАТЬ I несов. см. отстоять I 
ОТСТАИВАТЬ II несов. см. отстоять II
ОТСТАИВАТЬСЯ несов/, разг. см. от

стояться
ОТСТАЛОСТЬ ж артталыҡ, артта ҡалыу, 

артта ҡалғанлыҡ; отсталость взглядов ҡараш
тарҙың артта ҡалғанлығы

ОТСТАЛЫЙ, -ая, -ое арттағы ...ы, артта 
ҡалған; отсталая страна артта ҡалған ил

ОТСТАТЬ сов. 1. от кого-чего (остаться по
зади) артта ҡалыу 2. от чего (остаться на ме
сте) ҡалыу, тороп ҡалыу; отстать от поезда по- 
ездан тороп ҡалыу 3. (о часах) артҡа ҡалыу 
4. (отделиться) ҡубыу; кора отстала ҡабыҡ 
ҡупҡан 5. (перестать надоедать) теңкәгә те
йеүҙән туҡтау, бәйләнмәү, борсомау, мәшәҡәт
ләмәү, маҙаһыҙламау, бимазаламау; отстаньте от 
меня мине маҙаһыҙламағыҙ

ОТСТАЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от отстать 
2. прил. өлгәшмәүсе, артта ҡалыусы

ОТСТЕГАТЬ сов. кого-что сыбыртҡылау, 
һыҙырыу, ҡайыҙлау, һуҡтырыу

ОТСТЁГИВАТЬ несов. см. отстегнуть 
ОТСТЁГИВАТЬСЯ несов. 1. см. отстег

нуться 2. страд, от отстёгивать
ОТСТЕГНУТЬ сов. что сисеү, ысҡындырыу, 

сисеп (ысҡындырып) ебәреү
ОТСТЕГНУТЬСЯ сов. сиселеү, ысҡыныу; 

пуговица отстегнулась төймә ысҡынған
ОТСТИРАТЬ сов. что йыуып таҙартыу (та

ҙалау, бөтөрөү); отстирать бельё керҙе йыуып 
таҙартыу

ОТСТИРАТЬСЯ сов. йыуылып таҙарыу, йы
уып бөтөрөлөү; грязь отстиралась бысраҡ йы
уып бөтөрөлдө

ОТСТИРЫВАТЬ несов. см. отстирать 
ОТСТЙРЫВАТЬСЯ несов. 1. см. отсти

раться 2. страд, от отстйрывать
ОТСТОЙ м ултырма, төпрә; отстой сиропа

сироп төпрәһе
отстбйник м\ тех. тондороу бассейны 
ОТСТОЙТЬ I сов. кого-что (защитить) яҡ

лау, яҡлап ҡалыу, һаҡлап алып ҡалыу; отстоять 
свой права үҙ хоҡуҡтарыңды яҡлау

ОТСТОЙТЬ II сов. что и без. доп. 1. (про
стоять до конца) баҫып тороу (уҙғарыу); от
стоять вахту вахтала тороу 2. разг. (утомить 
ноги) баҫып тороп (аяҡты) талдырыу

ОТСТОЙТЬ III несов. от кого-чего арыраҡ 
(ситтәрәк) тороу (булыу), йыраҡлыҡта булыу; 
деревня отстойт от станции на километр ауыл 
станциянан бер километр йыраҡлыҡта

отстойться сов. 1. (о жидкости) тоноу 
2. перен. (о взглядах, мнениях и т.п.) нығыу, 
нығып китеү

ОТСТРАДАТЬ сов. ғазап сигеүҙән туҡтау, ыҙа 
(яфа) сигеп туҡтау, ауырлыҡты үткәреп ебәреү 

ОТСТРАИВАТЬ несов. см. отстроить 
ОТСТРАИВАТЬСЯ несов. 1. см. отстроить

ся 2. страд, от отстраивать
ОТСТРАНЕНИЕ с см. отстранйть — отстра

нять, отстранйться 2 ; отстранение от дела эштән 
ситләштереү (бушатыу)

ОТСТРАНИТЬ сов. 1. кого-что (отодви
нуть) әтеү, этеп (төртөп) ебәреү 2. кого (уво
лить) эштән сығарыу (алыу); отстранйть от ра
боты эштән сығарыу

ОТСТРАНЙТЬСЯ сов. 1. ситкә китеү, тай
пылыу, тайшаныу; отстранйться от машйны ма 
шинанан тайпылыу 2. от чего (уклониться) 
баш тартыу, ҡыҫылмау, ҡатнашмау; отстра
нйться от мелочной опеки ваҡ төйәк ҡурса 
лауҙан баш тартыу, ваҡ-төйәккә ҡыҫылмау 

ОТСТРАНЙТЬ несов. см. отстранйть 
ОТСТРАНЙТЬСЯ несов. 1 .см . отстранйться

2. страд, от отстранйть
ОТСТРЁЛ м см. отстрелять 1 — отстрели

вать; разрешйть отстрел лосёй мышылар атып 
алыуға рөхсәт биреү

ОТ СТРЁ ЛИВАТЬ несов. см. отстрелйть, от
стрелять 1

ОТСТРЕЛИВАТЬСЯ несов. 1. см. отстре
ляться 1; 2. страд, от отстреливать

ОТСТРЕЛИТЬ сов. что (оторвать пулей, 
снарядом и т.п.) атып өҙҙөрөү; отстрелйть 
палец бармаҡты атып өҙҙөрөү

ОТСТРЕЛЙТЬ сов. 1. кого; охот, аулап 
(атып) үлтереү, атып бөтөрөү; отстрелйть вол
ков бүреләрҙе аулап атып бөтөрөү 2. (израсхо
довать на стрельбу) атып бөтөрөү; отстрелйть 
патронную лёнту патрон таҫмаһын атып бөтөрөү
3. разг. атыуҙан туҡтау, атып бөтөү; взвод отст- 
релйл взвод атыуҙан туҡтаны

ОТ СТРЕЛЙТЬСЯ сов. 1. от кого-чего (от
биться стрельбой) ҡаршы атышып һаҡланыу, 
ҡаршы атып ҡотолоу; отстрелйться от не
приятеля дошманға ҡаршы атып ҡотолоу 
2. (закончить стрельбу) атып бөтөү, атыуҙан 
туҡтау

о т с т р и г Ат ь  несов. см. отстрйчь
ОТСТРИЧЬ сов. ҡырҡыу, алыу, ҡырҡып 

(киҫеп) алыу, ҡырҡып (киҫеп) ташлау (йөн, 
сәс)\ отстрйчь волосы сәс ҡырҡыу

ОТСТРОГАТЬ сов. что 1. (обстрогать) йы
шыу, йышып шымартыу 2. (снять рубанком) 
йышып төшөрөү

ОТСТРбИТЬ сов. что 1. (закончить пост
ройку) төҙөп (һалып, ҡороп) бөтөрөү 2. (вос
становить) яңынан төҙөү (һалыу, ҡороу)



ОТСТРОИТЬСЯ
ОТСТРбИТЬСЯ сов. 1. (закончитъ пост

ройку чего-л. для себя) төҙөп (һалып, ҡороп) 
бөтөү 2. яңынан төҙөү, яңынан һалыу (цҙең 
өсөн)

ОТСТУКАТЬ сов. что 1. разг. таҡ-тоҡ итеү, 
тыҡылдау, таҡылдатыу; отстукать мелодию 
таҡылдатып көй сығарыу 2. прост, (на машин
ке, по телеграфу) таҡылдатып (баҫыу) баҫып 
алыу, тыҡылдатып алыу (ебәреү)

ОТСТУКИВАТЬ несов. см. отстукать 
бТСТУП м\ полигр. буш урын, ара, аралыҡ 

(тексты башлап китер алдынан буш ҡалды
рылған урын)

ОТСТУПАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое воен. сигенеү 
...ы; отступательный манёвр сигенеү манёвры 

ОТСТУПАТЬ несов. см. отступить 
ОТСТУПАТЬСЯ несов. см. отступйться
ОТСТУПИТЬ сов. 1. сигеү, сигенеү; отсту

пить на два шага ике аҙымға сигенеү 2. перед 
чем\ перен. сигенеү; отступйть перед опаснос
тью ҡурҡыныс алдында сигенеү 3. от чего и без 
доп. кире ҡайтыу, дүнеү, үҙгәртеү, боҙоу; отсту
пйть от свойх взглядов үҙ ҡараштарыңдан кире 
ҡайтыу 4. от чего ситкә китеү (сығыу); отсту
пйть от темы теманан ситкә китеү 5. (сделать 
отступ) буш урын ҡалдырыу, буш урын ҡалды
рып яҙа башлау

ОТСТУПЙТЬСЯ сов. от кого-чего', разг. 
1. (отказаться) баш тартыу, кире уйлау 
(ҡайтыу), таныу, дүнеү; отступйться от свойх 
слов үҙ һүҙеңдән кире ҡайтыу 2. (пере
стать общаться) ташлау, араны (бәйләнеште) 
өҙөү; друзья от него отступйлись дуҫтары уны 
ташланы

ОТСТУПЛЕНИЕ С 1. воен. сигеү, сигенеү; 
отступление отряда отрядтың сигенеүе 2. (нару
шение) боҙоу, баш тартыу 3. (отклонение) ситкә 
китеү, тайпылыу ♦ лирйческое отступление ли
рик тайпылыу

ОТСТУПНИК М и ОТСТУПНИЦА ж мөртәт 
ОТСТУПНИЧЕСТВО с мөртәтлек; стано

виться на путь отступничества мөртәтлек юлына 
баҫыу

ОТСТУПЙ 1. деепр . от отступйть 2. нареч. 
сигенеп, буш (асыҡ) ара (урын) ҡалдырып 

о т с т у п а т ь  сов. см. отстукать 
ОТСУТСТВИЕ с булмау, юҡ булыу, юҡлыҡ; 

отсутствие специалйстов белгестәрҙең булма
уы ♦ в отсутствие юҡ сағында, булмағанда 

ОТСУТСТВОВАТЬ несов. 1. булмау; от
сутствовать на лекции лекцияла булмау 2. (не 
иметься) юҡ; отсутствует аппетйт аппетит юҡ 

ОТСУТСТВУЮЩИЙ, ая, ее 1. прич. от 
отсутствовать 2. прил. (о взгляде, виде и т.п.) 
һалҡын, битараф, бер нәмә лә белдермәгән; от
сутствующий взгляд битараф ҡараш 3. в знач. 
сущ. отсутствующие мн. булмағандар, килмә

гәндәр, булмаусылар, килмәүселәр; спйсок от
сутствующих булмағандарҙың исемлеге

ОТСЧИТАТЬ сов. 1. кого-что һанап биреү 
(ҡуйыу); отсчитать миллион рублей бер милли
он һум һанап биреү 2. от чего (отмерить) 
үлсәп сығыу, һанап үлсәү; отсчитать от барьера 
десять шагов барьерҙан ун аҙым үлсәп сығыу 

ОТСЧИТЫВАТЬ несов. см. отсчитать 
ОТСЫЛАТЬ несов. см. отослать 
ОТСЫЛКА ж 1. см. отослать — отсылать; 

отсылка письма хатты биреп ебәреү 2. (в текс
те) сығанаҡҡа тоҫҡау (күрһәтеү)

ОТСЫПАТЬ сов. что, чего (бер аҙ) бушатып 
алыу (биреү), һалып алыу (биреү); отсыпать му- 
кй бер аҙ он һалып биреү

ОТСЫПАТЬ несов. см. отсыпать 
ОТСЫПАТЬСЯ сов.', разг. һибелеү, сәселеү, 

түгелеү, ҡойолоу
ОТСЫПАТЬСЯ I несов. см. отоспаться 
ОТСЫПАТЬСЯ II несов. 1. см. отсыпаться 

2. страд, от отсыпать
о т с ы р е л ы й , -ая, -ое дымланған, дым 

тартҡан; отсырелая мука дым тартҡан он 
о т с ы р ё т ь  сов. дымланыу 
ОТСЫХАТЬ несов. см. отсохнуть 
ОТСібДА нареч. 1. бынан, ошонан, ошо 

(был) ерҙән (урындан); уходйте отсюда китегеҙ 
бынан 2. (по этой причине) шул (ошо) сәбәптән, 
бынан, ошонан; отсюда его ошйбки уның хата
лары ошонан

ОТТАИВАТЬ несов. см. оттаять 
ОТТАЛКИВАТЬ несов. см. оттолкнуть 
ОТТАЛКИВАТЬСЯ несов. 1. см. оттолк

нуться 2. страд, от отталкивать
ОТТАЛКИВАЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от 

отталкивать 2. прил. биҙҙергес, биҙҙерә торған, 
сирҡаныс, ерәнгес; отталкивающий вид биҙҙер
гес ҡиәфәт

ОТТАПТЫВАТЬ несов. см. оттоптать
ОТТАСКАТЬ сов. 1. что (оттащить в нес

колько приёмов) (бер нисә тапҡыр) һөйрәү, та
шыу; оттаскать брёвна к забору бүрәнәләрҙе 
ҡойма янына ташыу 2. кого; разг. (за волосы, 
уши) тартыу; оттаскать за уши ҡолағынан тартыу 

ОТТАСКИВАТЬ несов. см. оттаскать, отта
щить

ОТТАЧИВАТЬ несов. см. отточить 
ОТТАЧИВАТЬСЯ несов. страд, от оттачивать
ОТТАЩИТЬ сов. кого-что 1. һөйрәп алып 

китеү, һөйрәп күсереп ҡуйыу 2. кого; разг. (от
вести в сторону) ситкә алып китеү 3. кого; пе
рен., разг. айырыу, айырып алыу

ОТТАЯТЬ сов. 1. (разморозиться) иреү, 
иреп төшөү; земля оттаяла ер ирегән 2. что ире
теү, ебетеү (балыҡты, итте)\ оттаять замо
роженное мясо туңған итте иретеү 

ОТТЕКАТЬ несов. см. оттёчь
798



ОТТЯПАТЬ
ОТТЕНИТЬ сов. что 1. күләгәләү, күләгә 

төшөрөү (картинала), ҡарараҡ тон биреү, ҡара- 
латыу; оттенйть контуры на рисунке рәсем кон 
турҙарын ҡаралатыу 2. перен. баҫым яһау, айы
рып күрһәтеү (әйтеү)

ОТТЁНОК м; прям., перен. төҫмөр, төҫ, 
сағылыш; яркие оттенки цветов сәскәләрҙең 
баҙыҡ төҫтәре; оттенки значений слов һүҙ
мәғәнәләренең төҫмөрҙәре

ОТТЕНЙТЬ несов. см. оттенйть
бТТЕПЕЛЬ ж епшек (мәреү) көн 
ОТТЕРЁТЬ сов. 1. что ышҡып (ыуып) 

бөтөрөү, ышҡып (ыуып) таҙартыу; оттереть пят
но тапты ышҡып таҙартыу 2. кого-что ыуыу, 
ышҡыу; оттереть руки снегом ҡулдарҙы ҡар 
менән ыуыу 3. кого-что; разг. (оттеснить) 
ҡыҫырыҡлап сығарыу, ҡыҫырыҡлау, ситкә этеп 
сығарыу, ситләштереү; оттереть от наследства 
мираҫтан ситләштереү

ОТТЕРЁТЬСЯ сов. ышҡып (ыуып) төшөрө
лөү, ышҡып (ыуып) таҙартылыу

ОТТЕСНИТЬ сов. кого-что ҡыҫырыҡлау, 
ҡыҫырыҡлап (ҡыуып) сығарыу, сигендереү; от
теснить противника дошманды сигендереү 

ОТТЕСНЙТЬ несов. см. оттеснйть 
ОТТЁЧЬ сов. (ситкә) ағып китеү 
ОТТИРАТЬ несов. см. оттереть 
о т т и р а т ь с я  несов. 1. см. оттереться 

2. страд, от оттирать
бттиск м 1. (отпечаток) эҙ; бттиск баш

мака башмаҡ эҙе 2. оттиск; корректурный
бттиск корректура оттискыһы 3. оттиск (жур
налда йәки йыйынтыҡта баҫылган мәҡәләнең 
айырым төпләнгән данаһы)', бттиск статьи 
мәҡәләнең оттискыһы

ОТТЙСКИВАТЬ несов. см. оттйснуть 
ОТТИСНУТЬ сов. 1. кого-что', разг. (оттес

нить) ҡыҫырыҡлап сығарыу, этеп сығарыу 
2. что', полигр. (отпечатать) баҫтырып алыу, 
оттискыһын алыу

оттогб нареч. шунлыҡтан, шуға күрә, 
-лыҡтан/-лектән, -ғанға/-гәнгә күрә

ОТТОЛКНУТЬ сов. кого-что 1. этеп (этә
реп) ебәреү 2. (отдалить от себя) ситләштереү, 
биҙҙереү, алыҫлаштырыу; оттолкнуть от себя 
друзей дуҫтарҙы үҙеңдән биҙҙереү

ОТТОЛКНУТЬСЯ сов. 1. от кого-чего 
этәрелеү, этеп ҡуҙғалып китеү; оттолкнуться 
от берега ярҙан этеп ҡуҙғалып китеү 2. от 
чего', перен. таянып башлап китеү (эш итеү), 
-дан/-дән сығып эш итеү; оттолкнуться от 
основного тезиса төп тезистан сығып эш 
итеү

ОТТОПТАТЬ сов. что\ разг. баҫып ауыртты
рыу; оттоптать ногу кому-л. аяғына баҫып 
ауырттырыу

ОТТОПЫРИВАТЬ несов. см. оттопырить

ОТТОПЫРИВАТЬСЯ несов. 1. см. отто
пыриться 2. страд, от оттопыривать

ОТТОПЫРИТЬ сов. что', разг. 1. (заста
вить топорщиться) ҡабартыу, тупайтыу, тыр
пайтыу; оттопырить карман кеҫәне тупайтыу 
2. (выпятить) ослайтыу, турһайтыу; отто
пырить губы иренде турһайтыу

ОТТОПЫРИТЬСЯ сов.', разг. 1. ҡабарыу, 
тупайыу, тырпайыу 2 . ослайыу, турһайыу 

ОТТОРГАТЬ несов. см. отторгнуть 
ОТТбРГНУТЬ сов. кого-что; книжн. көсләп 

тартып (айырып) алыу; отторгнуть земли ерҙе 
көсләп тартып алыу

ОТТОРЖЁНИЕ с см. отторгнуть — отторгать
ОТТОЧИТЬ сов. что 1. (сделать острым) 

үткерләү, ҡайрау, сарлау, ослау (ҡәләмде) 2. пе
рен. (сделать чётким) шымартыу (һцҙҙе, әй
темде һ.б.)

ОТТОЧИТЬСЯ сов. үткерләнеү, ҡайралыу, 
сарланыу; (о карандаше) осланыу 

ОТТбЧКА Ж  С М .  отточйть 
ОТТРЕПАТЬ сов.', разг. 1. что (очистить 

трепанием лён, пеньку) талҡып таҙартыу 2. ко
го; разг. тартыу, тартҡылау; (за уши) бороу 

ОТТУДА нареч. унан, шунан, тегенән, шул 
яҡтан, шул ерҙән (урындан)

ОТТУШЕВАТЬ сов. что күләгәләү, күләгә 
төшөрөү (рәсемдә)

ОТТУШЁВЫВАТЬ несов. см. оттушевать 
ОТТ ЙГИВАТЬ несов. см. оттянуть 
ОТТЙГИВАТЬСЯ несов. 1. см. оттянуться 

2. страд, от оттягивать
ОТТЙЖКА ж 1. см. оттянуть 1—3, 5, 7; 2. үҙеңә табан тартып һуғыу (алыу, ҡуйыу, 

эләктереү)
ОТТЯНУТЬ сов. 1. что (берәр яҡҡа) тартыу, 

тартып ҡуйыу; оттянуть ремешок ҡайышты тар
тып ҡуйыу 2. кого-что һөйрәп алып китеү 3. ко
го-что (отвлечь) алып китеү, ситкә алып китеү, 
күсереү; оттянуть отряд отрядты ситкә алып ки
теү 4. что (сделать отвислым) һалындырыу, 
һалындырып ҡуйыу; оттянуть карман кеҫәне 
һалындырып ҡуйыу 5. что', разг. (тяжестью 
вызвать чувство усталости) (ауыр нәмә 
күтәреп) ауырттырыу, баҫыу; вёдра оттянули 
руки биҙрәләр ҡулдарҙы ауырттырҙы 6. что\ пе
рен. оҙаҡҡа һуҙыу (ебәреү), һуңыраҡҡа күсереү, 
кисектереү; оттянуть выполнение решения 
ҡарарҙы үтәүҙе оҙаҡҡа һуҙыу 7. что', тех. (уд
линить) оҙонайтыу, һуҙыу; оттянуть болт болт
ты оҙонайтыу ♦ оттянуть время ваҡытты һуҙыу 

ОТТЯНУТЬСЯ сов. 1. воен. артҡа сигенеү, 
ситкә китеү 2. (стать отвислым) һалынып 
төшөү

ОТТЙПАТЬ сов. что', прост. 1. (отсечь) са
быу, ҡырҡыу, сабып (ҡырҡып) алыу (төшөрөү) 
2. (отнять) тартып алыу, кире тартып алыу



ОТТЯПЫВАТЬ
ОТТ ЙПЫВАТЬ несов. см. оттяпать
ОТУЖИНАТЬ сов. 1. (кончить ужинать) 

киске ашты ашап бөтөрөү 2. уст. (поужинать) 
киске аш ашап алыу

ОТУМАНИВАТЬ несов. см. отуманить 
ОТУМАНИВАТЬСЯ несов. 1 .см . отуманить

ся 2. страд, от отуманивать
ОТУМАНИТЬ сов. кого-что 1. (затума

нить) томанлау, ҡараңғылау 2. перен. башын 
бутау, зиһенен сыуалтыу, башын әйләндереү; 
вино отуманило его сознание шарап уның зи 
һенен сыуалтты

ОТУМАНИТЬСЯ сов. 1. томанланыу, ҡараң
ғыланыу 2. перен. башы буталыу, зиһене сыуа
лыу, миңрәүләнеү, башы әйләнеү, күңелһеҙләнеү 

ОТУПЁЛЫЙ, -ая, -ое разг. аңраланған, 
миңрәүләнгән, аңра

ОТУПЁНИЕ с см. отупеть 
ОТУПЁТЬ сов. аңраланыу, миңрәүләнеү, 

һиңмайланыу
ОТУТЙЖИВАТЬ несов. см. отутюжить
О ТУТЙ Ж ИТЬ сов. что үтекләп алыу 

(ҡуйыу)
ОТУЧАТЬ несов. см. отучйть 
ОТУЧАТЬСЯ несов. 1. см. отучиться

2. страд, от отучать
ОТАЧИВАТЬ несов. см. отучйть 
ОТАЧИВАТЬСЯ несов. см. отучйться
ОТУЧИТЬ сов. кого-что, от чего и с неопр. 

ташлатыу, биҙҙереү; отучйть от курения тәмәке 
тартыуҙы ташлатыу

ОТУЧИТЬСЯ сов. 1. от чего и с неопр. (от
выкнуть) ташлау, биҙеү 2. (кончить учиться) 
уҡып бөтөрөү, уҡыуҙы тамамлау

ОТФУТБбЛИВАТЬ несов. см. отфутболить 
ОТ Ф УТБбЛИТЬ сов. кого-что; груб., прост. 

бороп сығарыу, башҡаға ебәреү (тапшырыу) 
ОТФЫРКИВАТЬСЯ несов.', разг. бышҡыры

ныу, бышҡырыу
ОТФЫРКНУТЬСЯ сов. см. отфыркиваться 
ОТХАЖИВАТЬ несов. см. отходить II
ОТХАРКАТЬ сов. что ҡаҡырыу, ҡаҡырып 

ташлау
ОТХАРКАТЬСЯ сов. (йүткереп) ҡаҡырыҡ 

сығарыу
ОТХАРКИВАТЬ несов. см. отхаркать, от

харкнуть
ОТХАРКИВАТЬСЯ несов. і .  см. отхаркать

ся, отхаркнуться 2. страд, от отхаркивать 
о т х а р к н у т ь  сов. см. отхаркать 
ОТХАРКНУТЬСЯ сов. см. отхаркаться
ОТХВАТИТЬ сов. 1. что\ разг. өҙөп (ҡыр

ҡып) алыу, сабып өҙөү, ҡырҡып төшөрөү, тешләп 
(умырып) алыу; отхватйть палец топором балта 
менән бармаҡты сабып өҙөү 2. кого-что; прост, 
(приобрести) эләктереп (алып) ҡалыу, эләкте
реү; отхватйть платье күлдәк эләктереп ҡалыу

ОТХВАТЫВАТЬ несов. см. отхватйть
ОТХЛЕБНУТЬ сов. что, чего; разг. әҙерәк 

эсеп алыу, йотоп ҡуйыу
ОТХЛЁБЫВАТЬ несов. см. отхлебнуть
ОТХЛЕСТАТЬ сов. кого-что; разг. 1. ҡамсы

лау, сыбыртҡылау 2. перен. ҡаты тәнҡитләп 
алыу, тиргәп ташлау

ОТХЛЁСТЫВАТЬ несов. см. отхлестать
ОТХЛЫНУТЬ сов. 1. (о воде, волнах) кире 

китеү (сигеү), кире ағып китеү, ҡаҡлығыу; вол
ны отхлынули от берега тулҡындар ярҙан кире 
сикте 2. перен. (отступить) сигенеү, тайша
ныу, ситкә тайпылыу; толпа отхлынула халыҡ 
төркөмө ситкә тайпылды

О ТХ бД I м см. отойтй; отход поезда поез
дың китеүе

О ТХ бД II М  С М .  ОТХОДЫ  

ОТХОДЙ ТЬI несов. см. отойтй
ОТХОДИТЬ II сов. кого; разг. тәрбиәләп 

(ҡарап) һауыҡтырыу, сәләмәтләндереү
ОТХОДИТЬ III сов. что 1. разг. (пере

стать ходить) йөрөмәй башлау, йөрөүҙән 
(йөрөп) туҡтау 2. что; разг. (проходить 
куда-л. некоторое время) йөрөп алыу, йөрөп 
үткәреү 3. что; прост, (утомить) йөрөп тал
дырыу; отходйть нбги йөрөп аяҡтарҙы тал
дырыу

ОТХбДНАЯ ж; рел. отходная (христиан
дарҙа кеше цлгәндә уҡыла торган дога); ясин, 
ясин доғаһы (мосолмандарҙа); читать отходную 
ясин сығыу (уҡыу)

отхбдчивый, -ая, -ое асыуы тиҙ ҡайтыу - 
сан, кенәһеҙ, ҡайтымһаҡ; отходчивый человек 
ҡайтымһаҡ кеше

отхбды мн. (ед. отход м) ҡалдыҡтар; от
ходы нефтяной промышленности нефть сәнәғәте 
ҡалдыҡтары

ОТХбЖ ИЙ: отхожий промысел уст. ситкә 
китеп эшләү; отхожее место бәҙрәф

ОТЦВЕСТИ сов. 1. сәскә ҡойоу, сәскә атып 
бөтөү; лйпы отцвелй йүкәләр сәскә ҡойған 2. пе
рен. һулыу, шиңеү

ОТЦВЕТАТЬ несов. см. отцвестй 
ОТЦЕДЙТЬ сов. 1. что, чего (отлить) һө

ҙөп ағыҙып алыу 2. (пропустить через что-л.) 
һөҙөп алыу, һөҙөп таҙартыу

ОТЦЁЖИВАТЬ несов. см. отцедйть 
ОТЦЕПИТЬ сов. что 1. ысҡындырыу, 

ысҡындырып алыу (ебәреү, ҡалдырыу); отце- 
пйть вагон вагонды ысҡындырыу 2. разг. 
(снять что-л. зацепившееся) алып ташлау; от 
цепйть репейник дегәнәкте алып ташлау

ОТЦЕПЙТЬСЯ сов. 1. (отделиться) ысҡы
ныу, ысҡынып китеү (ҡалыу) 2. перен., прост, 
(перестать надоедать) бәйләнмәү, бимаза
ламау

ОТЦЕПЛЙТЬ несов. см. отцепйть
800



ОТЧИХАТЬСЯ
ОТЦЕПЛЙТЬСЯ несов. 1. см. отцепйться 

2. страд, от отцеплять
ОТЦЕПНбЙ, -ая, -ое ысҡындырмалы; отцеп

ной вагон ысҡындырмалы вагон 
ОТЦЁПЩИК м ыскындырыусы 
ОТЦИКЛЕВАТЬ сов. что шымартыу, ҡы

рыу; отциклевать паркет паркетты шымартыу 
ОТЦОВСКИЙ, -ая, -ое ата (атай) ...ы, ата

лыҡ ...ы; отцовский дом ата йорто; отцовские 
чувства аталыҡ хистәре

отцбвство с аталыҡ, ата булыу 
ОТЧАИВАТЬСЯ несов. см. отчаяться 
ОТЧАЛ м; мор. см. отчалить — отчаливать 
ОТЧАЛИВАТЬ несов. см. отчалить ♦ от

чаливай прост, тай бынан, ысҡын, үксәңде 
күтәр

ОТЧАЛИТЬ сов. 1. что; мор. (отвязать 
трос) канаттарҙы сисеү (сисеп ебәреү) 2. без 
доп. (о судах) ҡуҙғалыу, ҡуҙғалып китеү

ОТЧАСТИ нареч. бер ни тиклем (саҡлы, 
ҡәҙәр, ҡәҙәрле), бер аҙ, күпмелер, өлөшләп 

ОТЧАЯНИЕ с өмөтһөҙлөк, өмөтһөҙләнеү, 
рух төшөнкөлөгө

ОТЧАЯННОСТЬ ж; разг. үтә тәүәккәллек, 
үтә ҡыйыулыҡ, саялыҡ

ОТЧАЯННЫЙ, -ая, -ое 1. өмөтһөҙ; отчаян
ный взгляд өмөтһөҙ ҡараш 2. үтә (бик) ауыр 
(насар, яман); отчаянное положение үтә ауыр 
хәл 3. үтә тәүәккәл, артыҡ ҡыйыу, сая; отчаян
ная девушка сая ҡыҙ 4. разг. үтә һәүәҫ, артыҡ 
бирелгән

ОТЧАЯТЬСЯ сов. 1. в чём и с неопр. 
өмөтһөҙләнеү, өмөтһөҙлөккә бирелеү, рух төшөү 
2. на что; разг. батырсылыҡ (баҙнат) итеү 

ОТЧЕГб нареч. 1. ниңә, нилектән, ни 
сәбәптән, ни өсөн; отчего он не пришёл? ниңә ул 
килмәне? 2. в качестве союзного слова (вслед
ствие чего) шул сәбәптән, шуның арҡаһында 

ОТЧЕГб НИБУДЬ и ОТЧЕГб ЛИБО на
реч. нилектэндер, ни сәбәптәндер, ниңәлер

ОТЧЕГб ТО нареч. ни сәбәптәндер, ни 
өсөндөр

ОТЧЕКАНИВАТЬ несов. см. отчеканить
ОТЧЕКАНИТЬ сов. 1. что ҡойоу, һуғыу; от

чеканить монету аҡса һуғыу 2. что и без доп.; 
перен. асыҡ итеп һөйләү, аныҡ итеп әйтеү; от
чеканить каждое слово һәр бер һүҙҙе асыҡ итеп 
һөйләү

ОТЧЁРКИВАТЬ несов. см. отчеркнуть
ОТЧЕРКНУТЬ сов. что һыҙып билдәләү 

(ҡуйыу), һыҙып айырып алыу; отчеркнуть ка
рандашом нужное место в кнйге китаптың кәрәк 
урындарын ҡәләм менән һыҙып билдәләү

ОТЧЕРТИТЬ сов. что; разг. һыҙып айырып 
ҡуйыу

ОТЧЕРЧИВАТЬ несов. см. отчертйть
бТЧЕСТВО с атаһының исеме

ОТЧЕТ м отчёт, хисаплама; финансовый от
чёт финанс отчеты; отчёт о научной работе 
фәнни эш тураһында хисаплама; давать отчёт 
отчёт биреү ♦ дать (отдать) себе отчёт в чём үҙ- 
үҙеңә хисап биреү; не давая (отдавая) себе от
чёта аңһыҙ рәүештә, уйламайынса

ОТЧЁТЛИВОСТЬ ж асыҡлыҡ, аныҡлыҡ, 
аныҡ булыу

ОТЧЁТЛИВЫЙ, -ая, -ое 1. асыҡ, аныҡ; от
чётливое произношение асыҡ әйтелеш 2. асыҡ, 
аңлайышлы; отчётливый ответ аңлайышлы 
яуап

ОТЧЁТНО ВЫБОРНЫЙ, ая, ое отчёт һай
лау . ..ы; отчётно-выборное собрание отчёт һай 
лау йыйылышы

ОТЧЕТНОСТЬ ж 1. (проведение отчётов) 
отчёт (хисап, иҫәп) биреү 2. (документация) от
чёт, отчёт документтары, иҫәп-хисап ҡағыҙҙары 

ОТЧЁТНЫЙ, ая, ое отчёт ...ы; отчётный 
доклад отчёт доклады

ОТЧИЗНА ж; высок. Ватан, Тыуған ил 
бтчий, -ая, -ее высок, ата ...ы; бтчий дом 

ата йорто
бтчим м үгәй атай
ОТЧИСЛЕНИЕ с  1 . см. отчислить — отчис

лять 2. обычно мн. отчисления бүленгән (билдә
ләнгән) сумма; отчисления на строительство
төҙөлөшкә бүленгән суммалар

ОТЧИСЛИТЬ сов. 1. что (вычесть, удер
жать) тотоп алып ҡалыу, бүлеп алып ҡалыу; от 
чйслить сто тысяч рублей йөҙ мең һум тотоп 
алып ҡалыу 2. кого-что (исключить) сығарыу, 
ҡыуыу, ҡыуып сығарыу; отчйслить студента 
студентты уҡыуҙан ҡыуып сығарыу

отчйслиться сов. сығыу, сығып китеү 
(эштән Һ.6.), уҡыуҙы ташлау

отчислйть несов. см. отчйслить 
отчислйться несов. 1. см. отчйслиться 

2. страд, от отчислять
ОТЧИСТИТЬ сов. что 1.  (чистя, удалить) 

таҙартыу, (таҙартып) бөтөрөү; отчйстить ржав
чину тутыҡты бөтөрөү 2. (удалить грязь) таҙар
тып ҡуйыу; отчйстить сапогй итектәрҙе таҙартып 
ҡуйыу

ОТЧЙСТИТЬСЯ сов. 1 .  (исчезнуть после 
чистки) таҙарыу, бөтөү; пятно отчйстилось тап 
бөттө 2. (стать чистым) таҙарып бөтөү, 
таҙарыу

ОТЧИТАТЬ сов. кого-что; разг. шелтәләү, 
әрләү, орошоу; отчитать шалуна шаянды 
шелтәләү

отчитаться сов. хисап (иҫәп) биреү, от
чёт биреү

ОТЧЙТЫВАТЬ несов. см. отчитать 
ОТЧИТЫВАТЬСЯ несов. см. отчитаться
ОТЧИХАТЬСЯ сов/, разг. сөскөрөп ҡуйыу, 

сөскөрөп туҡтау



ОТЧИЩАТЬ несов. см. отчистить 
ОТЧИЩАТЬСЯ несов. 1. см. отчйститься 

2. страд, от отчищать
ОТЧУЖДАТЬ несов. 1. что; юр. (отби

рать) алыу, тартып алыу (дәцләт йәки йәмәғәт 
ойошмалары файҙаһына) 2 . кого-что (делать 
далёким) ситләштереү, йыратслаштырыу, алыҫ
лаштырыу, ситләтеү

ОТЧУЖДЕНИЕ с 1. см. отчуждать 1; отчуж
дение собственности милекте тартып алыу
2 . (отдаление) ситләшеү, алыҫлашыу, йыраҡла
шыу, үҙ итмәү (күрмәү), ят итеү

ОТЧУЖДЁННОСТЬ ж ситләшкәнлек, алыҫ
лашҡанлыҡ, үҙ итмәү (күрмәү)

ОТЧУЖДЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от от
чуждать 2. прил. ят, ситләшкән, йыраҡлашҡан, 
алыҫлашҡан; отчуждённый взгляд ят ҡараш
3. прил.; юр. тартып алынған 

ОТШАГАТЬ сов. что; разг. йәйәү барыу
(үтеү); отшагать десять километров ун километр 
йәйәү үтеү

ОТШАГНУТЬ сов.; разг. артҡа (ситкә) атлау 
(аҙым яһау)

ОТШАТНУТЬ сов.; разг. ситкә (артҡа) тай
шандырыу, ситкә (артҡа) тайпылдырыу

ОТШАТНУТЬСЯ сов. от кого-чего тайпы
лыу, тайшаныу, ялтаныу, ҡапыл ҡуҙғалып 
(һикереп) китеү, сигенеп ҡуйыу

ОТШАТЫВАТЬСЯ несов. см. отшат
нуться

ОТШВЫРИВАТЬ несов. см. отшвырнуть 
ОТШВЫРНУТЬ сов. кого-что; разг. (ҡа

пыл) алып ташлау, быраҡтырыу, бырғытыу 
ОТШЁЛЬНИК М и ОТШЁ ЛЬНИЦА ж

1. уст. дәрүиш, аскет 2 . перен. ситләтелгән, 
яңғыҙ йәшәүсе

ОТШЁЛЬНИЧЕСКИЙ, ая, ое дәрүиш ...ы, 
дәрүиштәргә хас; отшельническая жизнь дә
рүиш тормошо

ОТШИБ: на отшйбе (башҡаларҙан) бер яҡ 
ситтә, бер яры; быть на отшйбе бер яҡ ситтә 
булыу

ОТШИБАТЬ несов. см. отшибйть
ОТШИБИТЬ сов. что 1. разг. (отбить) 

һуғып һындырыу (ҡойоу, төшөрөү) 2 . разг. (по
вредить ушибом) һуғып имгәтеү 3. обычно 
безл.; разг. юғалтыу, юҡ итеү, бөтөү; память от 
шйбло хәтере юғалған

ОТШИВАТЬ несов. см. отшйть 
ОТШИТЬ сов. 1. что; спец, (ҡагылган 

таҡталарҙы һ.б.) аҡтарып (ҡутарып) алыу
2 . кого-что; прост, (отвадить) биҙҙереү, кил
тереп йөрөтмәү, туҡтатыу, ҡапыл ебәреү 3. что 
и без доп.; разг. тегеп бөтөү

ОТШЛЕПАТЬ сов. кого; разг. сәпәү, сабып 
ебәреү, биргеләп алыу

ОТШЛЕПЫВАТЬ несов. см. отшлёпать

ОТЧИЩАТЬ
ОТШЛИФОВАТЬ сов. что; прям., перен. 

шымартыу, шымартып (ялтыратып) ҡуйыу, шы
мартып бөтөрөү

ОТШ ЛИФбВЫ ВАТЬ несов. см. отшли
фовать

ОТШТАМПОВАТЬ сов. что штамплау, 
штамповкалау, штамплап яһау

ОТШТАМПбВЫВАТЬ несов. см. отштам
повать

ОТШТУКАТУРИВАТЬ несов. см. отштука
турить

ОТШТУКАТУРИТЬ сов. что штукатурлау, 
штукатурлап сығыу (бөтөү)

ОТШУМЁТЬ сов. 1. (кончить шуметь) ты
ныу, тымыу, шымыу, тынып (тымып, шымып) 
ҡалыу; отшумела гроза күк күкрәү тымды 2. пе
рен. шаулап үтеү, тыныу, баҫылыу; отшумела 
война һуғыш баҫылды

ОТШУТИТЬСЯ сов.; разг. шаярып яуап би
реү, көлкөгә әйләндереү, шаяртып ҡотолоу 

ОТШУЧИВАТЬСЯ несов. см. отшутйться 
ОТЩЁЛКИВАТЬ несов. 1. см. отщёлкнуть 

2 . что (о счётчике, часах и т.п.) текелдәү, тек- 
тек итеү, тек-тек (келт-келт) итеп тороу

ОТЩЕЛКНУТЬ сов. что; разг. келт итеп 
ыскындырыу (асыу); отщёлкнуть задвйжку 
келәне келт итеп ыскындырыу

ОТЩЕПЁНЕЦ м и ОТЩЕПЁНКА ж мөртәт 
(йәмғиәттән айырылған кеше) 

ОТЩЕПЁНСТВО с мөртәтлек 
ОТЩЕПИТЬ сов. что ярыу, телеү, ярып (те

леп) алыу
ОТЩЕПЛЙТЬ несов. см. отщепйть
ОТЩИПАТЬ сов. что; разг. семтеү, семтеп 

(өҙөп) алыу
ОТЩИПНУТЬ сов. что семтеп алыу, семтеп 

(өҙөп) алыу
ОТЩИПЫВАТЬ несов. см. отщипать, от

щипнуть
ОТЪ... приставка см. от 
ОТЪЕДАТЬ несов. см. отъесть 
ОТЪЕДАТЬСЯ несов. 1. см. отъесться 

2. страд, от отъедать
ОТЪЕДИНИТЬ сов. кого-что (отделить) 

айырыу, өҙөү, айырып (өҙөп) ҡуйыу 
ОТЪЕДИНЙТЬ несов. см. отъединйть 
ОТЪЁЗД м см. отъехать; говорйть об 

отъезде китеү тураһында һөйләү ♦ быть (нахо- 
дйться) в отъезде ваҡытлыса ҡайҙалыр киткән 
булыу

ОТЪЁЗДИТЬ сов.; разг. 1. что юлда үткә
реү, йөрөп үткәреү 2 . без доп. (кончить ездить) 
йөрөп туҡтау

ОТЪЕЗЖАТЬ несов. см. отъехать
ОТЪЕЗЖАЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от отъ

езжать 2. в знач. сущ. отъезжающий м и отъез
жающая ж китеүсе, юлға сығыусы



ОХВАТ
ОТЪЁМНЫЙ, -ая, -ое алынмалы; отъёмная 

стена алынмалы стена
ОТЪЁСТЬ сов. что (откусить, отгрызть) 

кимереү, ашап (кимереп) бөтөрөү, ашап 
туҡтау

ОТЪЁСТЬСЯ сов. һимереү, һимереп китеү, 
көрәйеү

ОТЪЁХАТЬ сов. китеү, ҡуҙғалып (сығып) 
китеү, китеп барыу; отъехать от города ҡаланан 
сығып китеү

ОТЪЙВ ЛЕННЫЙ, -ая, -ое үтә, ныҡ, бик; 
отъявленный негодяй үтә ҡәбәхәт кеше

ОТЫГРАТЬ сов. 1. что (вернутъ проигран
ное) уйнап (уйнағас) ҡайтарыу, кире отоп алыу, 
кире отоу 2. что; спорт, уйында еңеү 3. что и 
без доп.; разг. (кончитъ играть) уйнап бөтөү, 
уйындан туҡтау

о т ы г р а т ь с я  сов. 1 .см . отыграть 1; 2. пе-
рен., разг. еңел ҡотолоу, (хәйләләп) ҡыйын хәл
дән сығыу

ОТЫГРЫВАТЬ несов. см. отыграть 
ОТЫГРЫВАТЬСЯ несов. 1. см. отыграться 

2. страд, от отыгрывать
ОТЫГРЫШ м ; разг. 1. см. отыграть — 

отыгрывать 2. (отыгранные вещи, деньги) отош, 
киренән отҡан аҡса (нәмә)

ОТЫМЕННЫЙ, -ая, -ое грам. исемдән яһал
ған, исем; отымённый глагол исем ҡылым 

ОТЫСКАТЬ сов. кого-что эҙләп табыу 
ОТЫСКАТЬСЯ сов. табылыу, килеп сығыу; 

тетрадь отыскалась дәфтәр табылды 
ОТЫСКИВАТЬ несов. см. отыскать 
ОТЫСКИВАТЬСЯ несов. 1. см. отыскаться 

2. страд, от отыскивать
ОТЭКЗАМЕНОВАТЬ сов. кого-что имтихан 

алып бөтөү (алыуҙы тамамлау)
ОТЭКЗАМЕНОВАТЬСЯ сов. имтихан биреп 

бөтөү
ОТЯГОТИТЬ сов. 1. что (сделать тяжёлым) 

ауырлыҡ һалыу (килтереү, төшөрөү) 2. кого, чем; 
перен. (обременитъ) мәшәҡәтләү, йонсотоу 

ОТЯГОЩАТЬ несов. см. отяготить 
ОТЯГЧАТЬ несов. см. отягчйть 
ОТЯГЧИТЬ сов. что; книжн. 1. см. отяго

тить 2. перен. (ухудшитъ) ауырлаштырыу, ауы
райтыу, ҡатмарлаштырыу, ҡатмарландырыу; 
отягчйть вину ғәйепте ҡатмарландырыу

ОТЯЖЕЛЁТЬ сов. ауырайыу, һалмаҡланыу, 
һәлмәкләнеү; сумка отяжелела сумка ауырайҙы; 
ноги отяжелели аяҡтар ауырайҙы

ОТЯЖЕЛИТЬ сов. кого-что; в разн. знач. 
ауырайтыу; отяжелить конструкцию машины 
машинаның конструкцияһын ауырайтыу 

ОТЯЖЕЛЙТЬ несов. см. отяжелйть 
бФ И С  м офис (эш урыны, контора) 
ОФИЦЁР м офицер; офицер флота флот 

офицеры

ОФИЦЁРСКИЙ, -ая, -ое офицер(ҙар) ...ы; 
офицерское звание офицер дәрәжәһе; офи
церский состав офицерҙар составы

ОФИЦЕРСТВО с 1. собир. офицерҙар 
2. (звание) офицерлыҡ, офицер дәрәжәһе

ОФИЦИАЛЬНОСТЬ ж рәсмилек; официаль 
ность обращения мөрәжәғәттең рәсмилеге, рәсми 
мөрәжәғәт

ОФИЦИАЛЬНЫЙ, ая, ое рәсми; офи 
циальное лицо рәсми кеше; официальное при
глашение рәсми саҡырыу ҡағыҙы

ОФИЦИАНТ м и ОФИЦИАНТКА ж офи 
циант; официант ресторана ресторан офи
цианты

О Ф И Ц И бЗ м; книжн. официоз (яртылаш 
рәсми хөкцмәт органы)

ОФ ИЦ ИбЗНЫ Й, -ая, -ое книжн. официоз; 
официозная газета официоз гәзит

ОФОРМИТЕЛЬ м биҙәүсе, матурлаусы 
ОФ бРМ ИТЬ сов. 1. что рәсмиләштереү; 

оформить соглашение килешеүҙе рәсмиләштереү 
2. что биҙәү, матурлау; оформить спектакль 
спектаклде биҙәү 3. кого эшкә алыу, эшкә урын
лаштырыу; оформить на работу эшкә алыу 

ОФбРМ ИТЬСЯ сов. 1. кәрәкле рәүеш алыу, 
формалашыу, формалашып етеү 2. (поступить, 
зачислиться) инеү, урынлашыу; оформиться на 
работу эшкә урынлашыу

ОФОРМЛЕНИЕ с 1. см. оформить, офбр 
миться 2. (тышҡы) күренеш, биҙәк, биҙәү; 
оформление книги китаптың тышҡы күренеше 

ОФОРМЛЯТЬ несов. см. оформить 
ОФОРМЛЯТЬСЯ несов. 1. см. оформиться 

2. страд, от оформлять
О Ф бР Т  м офорт (гравюра тѳрѳ)
ОФСЁТ м; полигр. офсет (китап баҫыуҙың 

бер ысулы)
ОФСЁТНЫЙ, -ая, -ое полигр. офсет, офсет 

...ы; офсетная печать офсет баҫма
ОФТАЛЬМОЛбГИЯ л к; мед. офтальмология 

(кцҙ ауырыуҙары һәм уларҙы дауалау ту- 
раһындагы фән)

ОХ межд. (при выражении испуга, боли, вос
хищения, удивления) аһ, ах, уф, ух (тошо бел
дергәндә)

ОХАИВАТЬ несов. см. охаять 
бХАНЬЕ с см. охать
ОХАПКА ж бер ҡосаҡ, бер күтәрем; охапка 

дров бер ҡосаҡ утын ♦ в охапку (в охапке)
ҡосаҡҡа алып

ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ сов. кого-что баһа 
биреү, характерлау, тасуирлау

бХАТЬ несов. уфылдау, уфтаныу, ухылдау, 
ахылдау

ОХАЯТЬ сов. кого-что; прост, яманлау, 
хурлау

ОХВАТ м 1. см. охватить 1, 4, 5; 2. см. обхват
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ОХВАТИТЬ
ОХВАТИТЬ сов. кого-что 1. (обнятъ) 

ҡосаҡлау, ҡосаҡҡа алыу 2. (окружитъ) уратыу, 
уратып алыу; охватйть город валом ҡаланы вал 
менән уратып алыу 3. (объятъ, окутать) солғап 
(ҡаплап) алыу; пламя охватйло дом ялҡын өйҙө 
ҡаплап алды 4. (завладеть, захватить) уратып 
(солғап) алыу 5. разг. (вовлечь) йәлеп итеү, 
ылыҡтырыу; охватйть общественной работой 
йәмәғәт эшенә ылыҡтырыу

ОХВАТЫВАТЬ несов. см. охватйть 
ОХВбСТЬЕ с собир. 1. с.-х. (отходы от 

очистки зерна) арт, ҡалдыҡ, ҡойроҡ 2. перен., 
пренебр. (приспешники) ҡойроҡ, ҡалдыҡ; фа 
шйстское охвостье фашист ҡалдыҡтары 

ОХЛАДЕВАТЬ несов. см. охладеть 
ОХЛАДЁТЬ сов. к кому-чему һыуыныу, 

ҡыҙыҡһынмай башлау, һалҡын ҡарау
ОХЛАДИТЕЛЬ м; тех. һыуытҡыс, туңдырғыс 
ОХЛАДИТЬ сов. 1. (остудить) һыуытыу, 

һыуындырыу, һалҡынайтыу; охладйть воду 
һыуҙы һыуытыу 2. кого-что; перен. һүндереү, 
һыуытыу, ҡайтарыу; охладйть надежду өмөттө 
һүндереү

ОХЛАДИТЬСЯ сов. һыуыныу, һыуыу, һал
ҡынайыу

ОХЛАЖДАТЬ несов. см. охладйть 
ОХЛАЖДАТЬСЯ несов. 1. см. охладйться 

2. страд, от охлаждать
ОХЛАЖДЕНИЕ с  1 . см. охладйть 1, охла

дйться; охлаждение двйгателя двигателдең һы 
уыныуы 2. перен. һыуыныу, күңел ҡайтыу, дәрт 
һүнеү

ОХЛАМбН м; прост, һантый, аңра 
охлбпок м; спец. төпрә, ҡағынды, тал

ҡыш, сүбәк; пуховый охлбпок дебет төпрәһе 
ОХМЕЛЁТЬ с о в р а з г . ,  прям., перен. иҫе

реү, иҫереп китеү
бХНУТЬ сов.; разг. уфылдап (ухылдап) ҡуйыу 
ОХОРАШИВАТЬСЯ несов.; разг. ҡупшыла

ныу, матурланыу, төҙәнеү, һыланып-һыйпаныу 
ОХбТА I ж на кого-что, за кем һунар, 

һунарсылыҡ, ау, аусылыҡ; охота на медведя 
айыу һунары, айыуға һунар

ОХбТА II ж 1. к чему и с неопр. (желание, 
стремление) теләк, дәрт, әүәҫлек; охота про
пала теләк бөттө 2. кому, в знач. сказ.; разг. 
(хочется) килеү, теләү; читать охота уҡығы 
килә

ОХбТИТЬСЯ несов. 1. на кого-что, за кем- 
чем һунарға йөрөү, аулау, ауға йөрөү, һунарсы
лыҡ (аусылыҡ) итеү 2. перен., разг. эҙләп йө
рөү, алырға (табырға) тырышыу; охотиться за 
редкими кнйгами һирәк осрай торған китаптарҙы 
табырға тырышыу

ОХбТНИК I м һунарсы, аусы 
ОХбТНИК II м 1. (доброволец) үҙе теләүсе 

2. до чего и с неопр. (любитель) һөйөүсе, яра

тыусы, һәүәҫкәр, әүәҫ кеше 3. на что; разг. (же
лающий приобрести) теләүсе

охбтничий, -ья, -ье һунар ...ы, һунарсы
лыҡ ...ы, ау ...ы, аусылыҡ ...ы; охбтничий 
промысел аусылыҡ кәсебе; охотничье ружьё 
һунар мылтығы

охбтно нареч. бик теләп, ҙур теләк менән; 
охбтно согласйться бик теләп риза булыу

ОХбЧИ Й, ая, ее до чего, на что и с неопр.; 
прост, яратыусан

бХ РА  ж охра, һары буяу 
ОХРАНА ж 1. см. охранять; охрана окру

жающей среды тирә-яҡ мөхитте һаҡлау 2. (груп
па вооружённых людей, кораблей и т.п.) һаҡ, 
һаҡсылар, һаҡсылар отряды; погранйчная ох
рана сик буйы һағы

ОХРАНЕНИЕ с 1. книжн. см. охранйть — 
охранять 2. воен. (войсковое подразделение) 
һаҡсы(лар) отряд(ы)

ОХРАНЙТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое һаҡлай торған, 
һаҡланыу ...ы, һаҡлаусы; охранйтельный тарйф 
һаҡлаусы тариф

ОХРАНЙТЬ сов. см. охранять 
ОХРАНКА ж; ист. охранка 
ОХРАННИК м ҡарауылсы, һаҡсы 
ОХРАННЫЙ, ая, ое һаҡсы, һаҡлау ...ы, 

һаҡлана (һаҡлай) торған; охранная зона һаҡла
на торған зона; охранная рота һаҡсы рота ♦ ох
ранная грамота һаҡлау грамотаһы

ОХРАНЙТЬ несов. кого-что һаҡлау, ҡара
уыллау, яҡлау; охранять интересы народа ха 
лыҡ мәнфәғәттәрен яҡлау; охранять базу базаны 
һаҡлау

ОХРИПЛЫИ, -ая, -ое разг. ҡарлыҡҡан; ох- 
рйплый голос ҡарлыҡҡан тауыш

ОХРИПНУТЬ сов. (тамаҡ) ҡарлығыу 
о х р о м ё т ь  сов.; разг. аҡһау, аҡһаҡлау, са

танлау, һылтыҡлау
ОЦАРАПАТЬ сов. кого-что тырнау, сыйыу, 

тырнап (сыйып) бөтөрөү (алыу)
ОЦАРАПАТЬСЯ сов. тырналыу, сыйылыу, 

тырналып (сыйылып) бөтөү
ОЦЕНИВАТЬ несов. см. оценить 
ОЦЕНИТЬ сов. 1. кого-что хаҡ (баһа) биреү 

(ҡуйыу), хаҡын билдәләү; оценйть имущество 
милектең хаҡын билдәләү 2. что (определить 
значение) баһалау, баһа биреү, әһәмиәтен бил
дәләү; оценйть дружественные отношения дуҫ 
лыҡ мөнәсәбәттәрен баһалау; оценйть по до
стоинству тейешле баһа биреү

ОЦЕНКА ж 1. см. оценйть — оценивать; 
оценка товаров тауарҙарға хаҡ ҡуйыу; оценка 
знаний учащихся уҡыусыларҙың белемдәрен 
баһалау 2. (мнение) баһа, баһалау; положитель
ная оценка ыңғай баһа; дать оценку чему-л. 
нимәгәлер баһа биреү 3. (отметка) билдә; по
лучить хорошую оценку яҡшы билдә алыу 

804



ОЧЕРЧИВАТЬ
о ц е н о ч н ы й , -ая, -ое хаҡ (баһа) биреү 

(ҡуйыу) ...ы, хаҡ (баһа) ҡуя торған, баһалау 
...ы; оценочная стоимость баһалау хаҡы; 
оценочные нормы хаҡ ҡуйыу нормалары; 
оценочная комйссия хаҡ ҡуя торған комиссия 

ОЦЁНЩИК м хаҡ (баһа) ҡуйыусы (билдә
ләүсе)

ОЦЕПЕНЕЛЫЙ, -ая, -ое аптыраған, ҡатып 
ҡалған; оцепенелое состояние аптыраған хәл 

ОЦЕПЕНЁНИЕ с 1. см. оцепенеть 2. биол. 
ҡатып ҡалғанлыҡ, ҡатҡанлыҡ

ОЦЕПЕНЁТЬ сов. ҡатып (аптырап) ҡалыу; 
оцепенеть от ужаса ҡурҡыуҙан аптырап ҡалыу 

ОЦЕПИТЬ сов. кого-что ҡамап (уратып, 
солғап) алыу; оцепйть площадь майҙанды ура
тып алыу

ОЦЕПЛЁНИЕ с 1. см. оцепйть 2. (.отряд) 
ҡамап (уратып) алыусы отряд 

ОЦЕПЛЙТЬ несов. см. оцепйть
ОЦИНКОВАТЬ сов. что цинклау, цинк 

менән ҡаплау
ОЦИНКОВКА ж см. оцинковать — оцин

ковывать
ОЦИНКОВОЧНЫЙ, ая, ое цинклау ...ы, 

цинк менән ҡаплау ...ы; оцинковочный цех
цинклау цехы

ОЦИНКОВЫВАТЬ несов. см. оцинковать 
ОЧАГ м 1. усаҡ 2. перен. (семья, родной 

дом) ғаилә, тыуған өй; вернуться к родному 
очагу тыуған өйгә ҡайтыу 3. перен. (источник 
чего-л.) сығанаҡ, усаҡ, үҙәк; очаг культуры 
мәҙәниәт усағы; очаг заболевания ауырыу 
сығанағы

ОЧАРОВАНИЕ с һоҡланыу, таң (хайран) 
ҡалыу

ОЧАРОВАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от оча
ровать 2. прил. һоҡланған, таң (хайран) ҡалған 

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое һоҡланғыс, 
таң ҡалдырғыс, иҫ киткес; очаровательный го
лос һоҡланғыс тауыш

ОЧАРОВАТЬ сов. кого-что һоҡландырыу, 
таң (хайран) ҡалдырыу, ғашиҡ итеү, әсир итеү; 
её красота очаровала уның матурлығы әсир 
итте

ОЧАРОВЫВАТЬ несов. см. очаровать 
ОЧЕВИДЕЦ м шаһит, үҙ күҙе менән күреүсе 
ОЧЕВИДНО 1. нареч. асыҡ, ап-асыҡ, һис 

шикһеҙ 2. в знач. сказ., безл. асыҡ, аңлайышлы 
3. в знач. вводи, сл. (вероятно, по-видимому) 
моғайын, күрәһең, ихтимал; очевйдно, он не 
придёт моғайын, ул килмәҫ

ОЧЕВИДНЫЙ, -ая, -ое асыҡ, ап-асыҡ, күре
неп торған, һис шикһеҙ, бәхәсһеҙ; очевидное по
ложение ап-асыҡ хәл

ОЧЕЛОВЁЧЕНИЕ с см. очеловечить, очело
вечиться

ОЧЕЛОВЕЧИВАТЬ несов. см. очеловечить

ОЧЕЛОВЕЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. очело
вечиться 2. страд, от очеловечивать

ОЧЕЛОВЕЧИТЬ сов. что\ книжн. кешелек
легә әйләндереү (әүерелдереү), кешелекле итеү 

ОЧЕЛОВЕЧИТЬСЯ сов.', книжн. кешегә 
кешелекле (кеселекле) булыу (кеселеклегә әй
ләне ц)

Оч е н ь  нареч. бик, уғата, ифрат, ғәйәт 
ОЧЕРЕДНИК м и ОЧЕРЕДНЙЦА ж нәү

бәтсе, сираттағы кеше
ОЧЕРЕДНОЙ, -ая, -ое 1. сираттағы, нәүбәт

тәге, сиратта торған, алда торған; очередные 
дела сираттағы эштәр 2. (повторяющийся) си
раттағы, ғәҙәттәге; очередная шутка ғәҙәттәге 
шаяртыу 3. бот. (расположенный по спирали) 
бер-бер артлы торған, теҙелеп торған; оче
редные лйстья бер-бер артлы теҙелеп торған 
япраҡтар

ОЧЕРЕДНОСТЬ ж сиратлылыҡ, сират; оче
рёдность выполнения работ эште үтәүҙең сира 
ты; установйть очерёдность сират булдырыу 

Оч е р е д ь  ж 1. сират, нәүбәт; соблюдать 
очередь сират һаҡлау; в порядке очереди сират 
буйынса 2. (группа людей) сират, сиратта тороу
сылар; большая очередь ҙур сират; стоять в оче
реди сиратта тороу 3. әоен. очередь; автоматная 
очередь автомат очереды ♦ в первую очередь 
беренсе (тәү) сиратта; в свою очередь яуап итеп, 
үҙ сиратында, үҙ яғынан; быть (стоять) на оче
реди сиратта тороу; поставить на очередь сират 
исемлегенә индереү, сиратҡа ҡуйыу

ОЧЕРК м  очерк; очерки по истории Башкор
тостана Башҡортостан тарихы буйынса очерктар 

ОЧЕРКИСТ м очерксы, очерктар яҙыусы 
ОЧЕРКОВЫЙ, -ая, -ое очерк(тар) ...ы; очер

ковая литература очерктар әҙәбиәте; очерковый 
жанр очерк жанры

ОЧЕРНИТЬ сов. кого-что', разг. ҡара (яла) 
яғыу, яманатын сығарыу

ОЧЕРНЙТЬ несов. см. очернйть 
ОЧЕРСТВЁЛЫЙ, -ая, -ое ҡаты, рәхимһеҙ, 

туң; очерствелая душа ҡаты күңелле; очерст
велое сердце туң йөрәк

ОЧЕРСТВЁТЬ сов. ҡаты күңеллегә әйләнеү, 
күңел ҡатыу

ОЧЕРТАНИЯ мн. (ед. очертание с) һыҙат, 
һыҙыҡ; очертания леса урман һыҙаты; очер
тания горизонта офоҡ һыҙығы

ОЧЕРТИТЬ сов. 1. һыҙыу, һыҙып алыу (сы
ғыу); очертйть указанное место күрһәтелгән 
урынды һыҙып сығыу 2. кого-что', перен. 
(описать) һүрәтләү, тасуирлап (һөйләп) биреү, 
яҙып биреү; очертйть ход событий ваҡи 
галарҙың барышын һөйләп биреү ♦ очертя голо
ву уйлап тормайынса, уйламай-нитмәй, унды- 
һулды ҡарамай

ОЧЁРЧИВАТЬ несов. см. очертйть
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ОЧЁС
ОЧЕС м собир. см. очёски
ОЧЕСАТЬ сов. что 1. тарау, тарап таҙартыу; 

очесать лён етенде тарап таҙартыу 2. тарап ти
геҙләү, тарап ыҡсымлау; очесать стог кәбәнде 
тарап тигеҙләү

ОЧЕСКИ мн. (ед. очёсок м ) сүбәк, төпрә, та
раҡ аҫты (төбө), ҡалдыҡ; льняные очёски етен 
сүбәге; пуховые очёски дебет төпрәһе 

ОЧЕСЫВАТЬ несов. см. очесать 
ОЧЁЧНИК м (футляр для очков) күҙлек 

һауыты
ОЧИНИТЬ сов. что ослау; очинить каран

даш ҡәләм ослау
очинйть несов. см. очинйть 
ОЧИСТИТЕЛЬ м; тех. таҙартҡыс; хими

ческий очистйтель химик таҙартҡыс
ОЧИСТЙТЕЛЬНЫЙ, ая, -ое 1. таҙартыу 

(таҙалау) ...ы, әрсеү ...ы, таҙарта (таҙалай, әр
сей) торған; очистйтельная машйна таҙартыу ма
шинаһы 2. сафланыу ...ы, таҙарыу ...ы; очис
тйтельная молйтва сафланыу доғаһы

ОЧИСТИТЬ сов. 1. кого-что; прям., перен. 
таҙартыу, таҙалау; очйстить двор ишек алдын 
таҙартыу; очйстить язык от вульгарных слов 
телде әҙәпһеҙ һүҙҙәрҙән таҙартыу 2. что (овощи, 
фрукты и т.д.) әрсеү, таҙартыу; очйстить огур
цы ҡыяр әрсеү; очйстить рыбу балыҡ таҙартыу 
3. что (освободитъ) бушатыу

ОЧИСТИТЬСЯ сов. 1. таҙарыу, таҙарыныу, 
таҙаланыу; спирт очистился спирт таҙарҙы 
2. асылыу, әрселеү; река очйстилась ото льда 
йылға боҙҙан әрселде

ОЧИСТКА ж см. очйстить, очиститься; 
очйстка воды һыуҙы таҙартыу ♦ для очйстки 
совести выждан (намыҫ) тыныслығы өсөн

ОЧИСТКИ только мн. ҡалдыҡ(тар), ҡа- 
быҡ(тар); картофельные очйстки картуф ҡабығы 

ОЧИЩАТЬ несов. см. очйстить 
ОЧИЩАТЬСЯ несов. 1. см. очистйться 

2. страд, от очищать
ОЧИЩЁНИЕ с см. очйстить — очищать, 

очйститься
ОЧКАРИК м; разг., шутл. күҙлекле (кеше) 
ОЧКИ только мн. күҙлек; очкй для дально

зорких алыҫтан күреүселәр (үтәғараштар) өсөн 
күҙлек; носить (надевать) очкй күҙлек кейеү ♦ 
сквозь розовые очкй смотреть на что етеш 
һеҙлектәрҙе күрмәү

О Ч Кб с 1. (значок) очко (кәрттә, домино
ла) 2. спорт, мәрәй; колйчество очков мәрәйҙәр 
һаны 3. спец, (отверстие) тишек, күҙ 4. с.-х. (у 
картофеля) күҙ; (у других растений) бөрө
5. полигр. очко (ҡабарынҡы төшөрөлгән хәреф 
йәки билдә)

ОЧКОВТИРАТЕЛЬ м \ разг. күҙ буяусы 
ОЧКОВТИРАТЕЛЬСТВО с; разг. күҙ буяу, 

күҙ буяусылыҡ

ОЧКбВЫ Й I, -ая, -ое 1. разг. күҙлек ...ы; 
очковое стекло күҙлек быялаһы; очковая оп
рава күҙлек тирәсе 2. зоол. күҙлекле; очковая 
змея күҙлекле йылан

ОЧКбВЫ Й II, -ая, -ое спорт, мәрәйле; оч
ковая система мәрәйле система

очнуться сов. 1. (проснуться) уяныу, уя
нып китеү 2. (прийти в чувство) айныу, аңға 
(иҫкә, һушҡа) килеү

бЧНЫЙ: очное обучение көндөҙгө бүлектә 
уҡыу; очная ставка күҙләштереү

ОЧУМЁЛЫЙ, -ая, -ое прост, иҫәрләнгән, 
аҡылдан яҙған

ОЧУМЁТЬ сов.', прост, иҫәрләнеп (тилереп) 
китеү, аҡылдан яҙыу

ОЧУТИТЬСЯ сов. булыу, булып сығыу, элә
геү, (хәлгә) төшөү, барып сығыу; очутйться в 
незнакомом месте таныш булмаған ергә барып 
сығыу

ОЧУХАТЬСЯ сов.', прост, иҫкә (һушҡа) ки
леү, иҫте йыйыу

ОШАЛЁЛЫЙ, -ая, -ое прост, шашҡан, 
аҡылдан (иҫтән) яҙған; ошалелый вид шашҡан 
ҡиәфәт

ОШАЛЁТЬ сов.', прост, шашыу, аҡылдан 
(иҫтән) яҙыу, тилереү, иҫәрләнеү

о п т а рАпти в а т ь  несов. см. ошарашить
ОШАРАШИТЬ сов. кого-что; прост, шаҡ ҡа

тырыу, аптырашта ҡалдырыу, хайран ҡалдырыу 
ОШВАРТОВАТЬ сов. что\ мор. бәйләп ҡу

йыу (судноны)
ОШВАРТОВАТЬСЯ сов.', мор. причалға 

туҡтау (судно)
ОПТЁЕК м (часть туши) муйын ите 
ОШЁЙНИК м муйынса, ҡарғы 
ОШЕЛОМЙТЕЛЬНЫЙ, ая, ое см. ошелом

ляющий
ОШЕЛОМИТЬ сов. кого-что шаҡ ҡатырыу, 

аптырашта ҡалдырыу, хайран ҡалдырыу 
ОШЕЛОМЛЙТЬ несов. см. ошеломйть 
ОШЕЛОМЛЯЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от 

ошеломлять 2. прил. шаҡ ҡатырғыс (ҡатырыр- 
лыҡ), хайран ҡалдырырлыҡ; ошеломляющая 
новость шаҡ ҡатырғыс яңылыҡ

ОШЕЛЬМОВАТЬ сов. кого-что', разг. яла 
яғыу, хурлау, ялған (насар) хәбәр таратыу 

ОШИБАТЬСЯ несов. см. ошибйться 
ОШИБИТЬСЯ сов. яңылышыу, хаталаныу, 

хата ебәреү; ошибйться в расчётах иҫәпләүҙә ха
та ебәреү

ОШИБКА ж хата, яңылыш, яңылышлыҡ; до- 
пустйть ошйбку хата ебәреү; грамматйческая 
ошйбка грамматик хата

ОШИБОЧНОСТЬ ж хаталыҡ, яңылышлыҡ 
ОШИБОЧНЫЙ, -ая, -ое хата, хаталы, яңы

лыш; ошйбочное представление хата ҡараш 
(күҙаллау)
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ОШИКАТЬ сов. кого-что; разг. ҡысҡырып 
(һыҙғырып) мәсхәрәләү (ризаһыҙлыҡ белдереү) 
ошйкать певца йырсыға ҡысҡырып ризаһыҙлыҡ 
белдереү

ОШПАРИВАТЬ несов. см. ошпарить 
ОШПАРИВАТЬСЯ несов. 1 . см.  ошпариться 

2. страд, от ошпаривать
ОШПАРИТЬ сов. 1. что (обдать кипятком) 

бешекләү 2. кого-что бешереү, яндырыу; ош
парить руку ҡулды бешереү

ОШПАРИТЬСЯ сов.', разг. бешеү, яныу 
ОШ ТРАФОВАТЬ сов. кого-что штраф 

һалыу, штраф түләтеү
ОШТУКАТУРИТЬ сов. что штукатурлау, 

штукатурлап сығыу
ОЩЕНИТЬСЯ сов. көсөкләү, балалау (эт, 

бцре, төлкөгә ҡарата)
ОЩЁРИВАТЬ несов. см. ощерить 
ОЩЁРИВАТЬСЯ несов. 1. см. ощериться 

2. страд, от ощеривать
ОЩЁРИТЬ сов. что', разг. ыржайтыу; 

ощерить зубы тештәрҙе ыржайтыу 
о щ ё р и т ь с я  сов.; разг. ыржайыу 
ОЩЕТЙНИВАТЬ несов. см. ощетйнить 
ОЩЕТЙНИВАТЬСЯ несов. 1. см. ощети

ниться 2. страд, от ощетйнивать
ОЩЕТИНИТЬ сов. что ҡабартыу, тырпай

тыу; ощетйнить шерсть һырт йөнөн ҡабартыу 
ОЩЕТИНИТЬСЯ сов. 1. ҡабарыныу, һырт 

йөнөн ҡабартыу 2. (подняться торчком) ҡа
барыу, тырпайыу 3. на кого', перен., разг. 
(рассердиться) асыуланыу, асыу килеү, ҡаба
рыныу

ОЯЛОВЕТЬ
ОЩИПАТЬ сов. см. общипать 
ОЩИПЫВАТЬ несов. см. ощипать
ОЩУПАТЬ сов. кого-что ҡапшау, ҡармау, 

һәрмәү, ҡапшап (ҡармап, һәрмәп) ҡарау 
ОЩИПЫВАТЬ несов. см. ощупать 
бЩ УПЬ: на ощупь һәрмәп (ҡапшап) ҡарау 

(белеү), һәрмәп (ҡапшап) ҡарауға беленеү; оп- 
ределйть опухоль на бщупь шеште ҡапшап 
ҡарап белеү

бЩУПЬЮ нареч. 1. һәрмәнеп, ҡарманып, 
һәрмәп, ҡапшап; идтй ощупью һәрмәнеп барыу 
2. перен. (наугад) һиҙемләп, тоҫмаллап, тоҫмал 
(сама) менән

ОЩУТИМЫЙ и ОЩУТИТЕЛЬНЫЙ, ая,
-ое һиҙелерлек (беленерлек, тойолорлоҡ), хәт- 
һеҙ, яҡшы уҡ; ощутймые результаты һиҙелерлек 
һөҙөмтәләр; ощутйтельные успехи яҡшы уҡ 
уңыштар

ОЩУТИТЬ сов. что', в разн. знач. һиҙеү, 
тойоу, һиҙенеү, кисереү; ощутйть боль ауыртыу 
һиҙеү; ощутйть радость шатлыҡ кисереү 

ОЩУЩАТЬ несов. см. ощутйть 
ОЩУЩАТЬСЯ несов. 1. һиҙелеү, тойолоу, 

беленеү; ощущается тревога шом һиҙелә 
2. страд, от ощущать

ОЩУЩЁНИЕ с 1. см. ощутйть — ощущать 
2. һиҙем, тойом, тойғо, хис; ощущение свободы 
азатлыҡ тойғоһо; ощущение радости шатлыҡ 
хисе

ОЯГНИТЬСЯ сов. бәрәсләү (һарыҡ, кәзәгә 
ҡарата)

ОЙЛОВЕТЬ сов. ҡыҫыр ҡалыу (һыйыр, 
бейәгә ҡарата)
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